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Sammanfattning 
 
Bakgrund:  Det talas och skrivs ofta om läsningens betydelse för våra barn i olika tidskrifter, 

men hur upplever barnen själva det hela?  Läser barn överhuvudtaget och får de 
tillfälle att reflektera över litteratur som de läser? Litteratur påverkar barn! 

 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka barns erfarenheter av och motivation till 

skönlitterär läsning. 
 
 
Metod: Undersökningen grundar sig på både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Genom att kombinera dessa båda metoderna kan vi försäkra oss om att få ett 
mer tillförlitligt resultat. Detta ger även oss pedagoger erfarenheter av dessa 
båda metoderna. Metoderna utformas av enkäter och intervjuer. 

 
 
Resultat: Resultatet visar att barn uppskattar litteratur och ser det som i huvudsak en 

avkopplande aktivitet. Barnen anser sig läsa minst en bok per månad och gör det 
både i hemmet och i skolverksamheten. I kontakt med kompisar utbyter barnen 
tankar och erfarenheter om böcker som de har läst. I rollen som pedagog har 
kunskap om lässituationen hos barn tydliggjorts, något som är viktigt vid 
utformning av den egna undervisningen.  
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Inledning 
 

Läsning är en viktig del för alla människor i samhället, dels för vidare utbildning dels för att 

kunna delta i samhället på lika premisser. Läsning behöver inte vara något påtvingat och 

krävande utan kan ses som en front för samhällets aktualiteter. Läsning finns i ett så varierat 

utbud att allas behov kan tillgodoses. Skönlitteratur är en bra grund för allmänbildningen, men 

bör inte ses som det enda val vid läsning. Läsning i allmänhet ger en god läsförståelse och 

lusten kommer vid individens eget val av läsmaterialet (Svensson, 1989). I skönlitteraturen 

finns många olika genrer. Innehållet är vitt och brett, från verklighetsanknutet till påhittat, 

från spegling av verkliga livet till dokumentation av det. 

 

Varför ska barn läsa böcker? Den frågan ställer sig Jan Nilsson (1986) och påpekar också att 

frågan kan förefalla direkt onödig men att det faktiskt kan vara motiverat att ställa frågan vid 

närmare eftertanke. Vid läsning utvecklar barn språket vilket är deras viktigaste redskap vid 

kunskapsinhämtning. Skolans kursplaner i svenska (2000) säger att läsning är grunden för 

språket. För att kunna påverka sin egen situation och framtid underlättar det om man genom 

språket kan formulera sig väl. Om man tittar på vardagliga exempel, som eleven kommer att 

stöta på i framtiden, det kan vara kontakt med olika myndighetspersoner, då underlättar det att 

kunna göra sig hörd för att påverka och förändra. Vid en bristande språklig förmåga hos 

ungdomar är det lätt att knytnävarna tar vid när orden tryter och det påståendet kan man ofta 

känna igen när man läser om våldsdåd i våra kvällstidningar. Vuxna, föräldrar som 

pedagoger, behöver hjälpa barn och ungdomar att skaffa sig det effektiva verktyg som ett rikt 

och levande språk är. Vuxna måste agera som förebilder och visa hur ett sådant språk kan se 

ut. Låt dem läsa litteratur där språket är både rikt och nyanserat. Barn behöver situationer där 

de känner att de är meningsfullt med läsning. Barnboksförfattare har språket som sitt 

arbetsredskap och kan förmedla både kunskaper och tankar. Som tidigare nämnts är 

skönlitteraturläsning av stor vikt för barnets språkutveckling. När man läser böcker av 

”seriösa” författare som vill berätta något via texten kan läsaren få en tydlig bild av sig själv 

och den värld hon lever i, få en bild av andra runtomkring och större förståelse för 

verkligheten. Vid läsning av skönlitteratur lever man sig in i berättelsen och handlingen 

stannar i minnet och blir till en upplevelse. Det kan av läsaren uppfattas som dennes egna 

erfarenheter då skönlitteratur ofta handlar om människan och hennes förhållanden. Detta är 

erfarenheter och kunskaper som har svårt att förankras via fakta- och läroböcker även om de 
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är välgjorda. Faktaböcker innehåller ofta sterila facktermer och går inte in på områden som 

berör människan och hennes ibland invecklade förhållanden. I skönlitteraturen däremot kan 

läsaren känna igen sin egen situation ur olika infallsvinklar. Förutom att läsning ger 

avkoppling, underhållning och tankevila, fungerar den som ett verktyg för läsaren att förstå 

sig själv och omgivningen. Vad är en bra bok för barnen? Nilsson (1986) föredrar böcker som 

tar honom på allvar, engagerar och sätter igång tankeverksamheten, har kraft att påverka och 

ändra inställning. Det är inte säkert att den tycker som han men får honom ändå att tänka ur 

ovana perspektiv. 

 

Vilka är barns tankar och erfarenheter av skönlitterär läsning? Hur ser deras motivation till 

läsning ut och vilken betydelse har den för läsningen? Att motivera barn till läsning blir på så 

sätt ett uppdrag för läraren att ta reda på vad varje barn intresserar sig för och vilka 

motivationsaspekter som gör det mottagligt för läsning. I vår studie kommer vi att koncentrera 

oss på läsning av skönlitteratur. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka barns erfarenheter av och motivation till skönlitterär 

läsning men även hur de reflekterar över böcker som de läser. För att kunna nå upp till syftet 

har vi tre frågeställningar för vårt arbete. 
 

Frågeställningar 
 

• I vilken omfattning läser barn skönlitteratur?  

• På vilket sätt kommer barn i kontakt/motiveras till läsning? 

• Hur reflekterar barn över de böcker som de läser? 
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Centrala begrepp, forskning och teori 
I detta kapitel ges en kort forskningsbakgrund utifrån några nyckeltermer som vi återkommer 

till i vår egen undersökning, dessa är motivation, socialisation och skönlitteratur. Med 

motivation menar vi det som får oss att agera i olika situationer och får oss att 

vidareutvecklas. Socialisation är ett begrepp som vi associerar med hur vi som människor 

påverkar och påverkas av samhället och människor runt omkring oss. Med begreppet 

skönlitteratur menar vi böcker som barnen läser för nöjes skull. Efter forskningsbakgrunden 

följer ett teorikapitel med de teorier som ligger till grund för vårt arbete. Andra begrepp som 

nämns i arbetet är identitet vilket i det här fallet är fråga om hur barn tar efter rollfigurer i 

litteratur och vuxna förebilder i samhället. Även begreppet kunskapsinhämtning nämns och 

det är all den information som barn tar till sig från sin omgivning, det gäller både litteratur 

och sociala kommunikationer. I forskningsbakgrunden finns information om hur viktig 

läsningen är genom att synliggöra högläsning, identifieringen och läsningen som ett 

pedagogiskt verktyg. Sist kommer våra teoretiska ansatser där såväl ett sociokulturellt 

perspektiv som motivationsteorier finns med. Motivationsteorierna tydliggör vårt 

sociokulturella ställningstagande men även för att ge en allmän bild av vad motivation är. 

 

Högläsning/individuell läsning/övrig läsning 

Nilsson (1986) menar att många föräldrar gör felet att sluta läsa högt för sina barn så snart 

barnen lärt sig läsa själva. Högläsningsstunder är högtidsstunder. Att läsa högt för sina barn är 

en fin gemenskapsform. Nästan alla barn tycker om att någon läser för dem eller att läsa 

själva, bara de får rätt bok i rätt ögonblick.  

Barn har inte någon medfödd ovilja till läsning enligt undersökningar, snarare tvärtom. Ju 

tidigare barnen blir introducerade i läsningens välsignelse desto mindre blir motståndet. Det 

kan dock vara svårt att övertyga barn om läsningens välsignelse om de aldrig ser vuxna i sin 

omgivning göra det. 

 

Svensson (1989) beskriver vikten av högläsning med att om föräldrarna aldrig läser, eller 

föraktar läsning, kommer den unga människan inte att bry sig om läsning. Det är dock 

sannolikt att ett barn som vet att hans mor kan bli uppslukad av en bok eller som är medveten 

om att hans far läser regelbundet innan han somnar, kommer att känna att läsning är viktig i 

vuxenvärlden. 
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En annan forskare, Elkind (1985), har gjort en liknade undersökning där resultatet visade att 

de barn som läst vid tidig ålder hade en nära relation till en vuxen eller ett äldre barn, som var 

närvarande vid inlärningsprocessen av läsning. I denna grupp av barn visade det sig också 

vara en skillnad vid högläsning. Gruppen med tidigt läsande barn fick höra högläsning av sina 

fäder medan det var mer sällsynt i den gruppen med senare läsande barn. Det var även en 

skillnad gällande barnens mödrar; de barn som läste tidigt hade mödrar med högre utbildning 

än den gruppen med senare läsande barn. Denna undersökning menar Elkind tyder på att de 

sociala motivationerna är de styrande för läsinlärningen. 

 

Melander (i Whålin, 1988) ställer sig frågan hur barnen upplever läsning, om det är för 

skolans del eller deras egen räkning och skriver att det ofta förknippas med skolan. Läsningen 

kan få individer att överskrida både tider och miljöer och påverka ett helt liv. Tyvärr är det 

inte så vanligt med boksamtal och skrivande av recensioner i anslutning till litteraturläsningen 

som skulle vara önskvärt i våra klassrum idag, menar Melander. Det har dock gått ett antal år 

efter detta påstående och mycket har förändrats inom detta område. Under senare år har 

skrivpedagogik allt mer kommit att kopplas till läsning där berättelser ska stå i fokus. 
 

Läsning och identitet 

Mot slutet av 1800-talet gav den vidgade läskunnigheten utrymme för en expansion av 

barnlitteraturen, vilket ledde till att sagan blev en av de mest utnyttjade och missbrukade 

genrerna. Sagan fick skulden för missanpassning i samhället, då den gav barnen stereotypa 

roller. Men i och med utgivningen av Bruno Bettelheims bok ”Sagans förtrollade värld” år 

1979 upprättades sagans anseende. Bettelheim stod för en Freudinspirerad djuppsykologi. 

Denna syn gjorde att han ansåg att barnen kunde få livsviktiga erfarenheter, stimuli och 

bearbetningsmöjligheter i sagans värld, (Furuland & Ørving, 1991). Furuland skriver att sagan 

alltid har varit omstridd som barnlitteratur. Detta beroende på att barn kan ta till sig fel 

verklighetsuppfattningar. Dessa ”fel” beskrivs som att kvinnan alltid är den svaga och ska 

vara i köket medan mannen alltid är den som ska rädda situationen. Genusperspektivet väljer 

vi dock att inte ta upp i det här arbetet då omfattningen av det är ett arbete i sig. 

 

Barn vill kunna identifiera sig med rollfigurer eller situationer i litteraturen som de läser. 

Detta är enligt Elkind (1978) orsaken till att barn väljer litteratur med huvudpersoner några år 

äldre än sig själva. Om vi tittar på Peter Pan som i berättelsen är runt tio år, så tilltalar denna 

huvudperson barn i åldrarna sex till åtta år. Det är äldre huvudpersoner som drar till sig 
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uppmärksamheten, så som Kitty som är i tjugoårsåldern som lockar tonåringar. Enligt Elkind 

ger detta en möjlighet för de yngre barnen att identifiera sig med personer som är några år 

äldre. I den socialpsykologiska litteraturen beskrivs detta som en process varigenom barn lär 

sig sociala beteenden. Men den har också en påverkan när det gäller den kognitiva 

utvecklingen. Barn lär sig sitt sociala beteende genom att imitera äldre barn eller andra 

personer som är idoliserade för dem. De äldre barnen uppskattar oftast inte denna position 

eftersom den enligt Elkind, negativt påverkar deras strävan att verka äldre och mognare. 

Genom att lämna över denna uppskattning till litteraturen kan barn göra det utan att irritera 

omgivningen och som Elkind (1978) uttrycker det: 

 
Varje gång ett barn upptäcker något om världen upptäcker han också något om sig själv  

(s 144). 

 

Ett vanligt motiv i flera svenska barnböcker är sökandet efter en släkting i huvudsak fadern 

eller något som kan likna den far man saknar. Sökandet i svenska barnböcker är ofta efter en 

identitet och vägen till mognad och livet som vuxen, (Nikolajeva, 2004). En tes som den 

kanadensiske forskaren Perry Nodelman har lanserat är begreppet sameness. Han menar att 

barnlitteraturen bygger på igenkännande och upprepning i motsats till vuxenlitteraturen som 

ständigt kräver förnyelse. 
 

Barnboken – ett pedagogiskt verktyg 

Enligt Nikolajeva ska barnboken socialisera läsaren och de pedagogiska och didaktiska skälen 

väger tungt. I många barnböcker skildras vänskap, brottslighet, invandrare, skola och 

vuxenvärld. Vid mimetiska teorier då förhållande mellan verkligheten och texten undersöks, 

kan man se att barnlitteratur är en avspegling från det verkliga livet. Barnlitteratur har använts 

i undervisande och socialiserande syfte i mycket stor omfattning. Personkonstellationer i 

barnlitteratur skiljer sig från vuxenlitteraturen genom att vissa gestalter är oumbärliga i 

barnlitteraturen. En sådan gestalt kan vara den vuxna människan då det inte är så troligt att ett 

barn klarar sig på egen hand, Pippi Långstrump undantaget. Nikolajeva menar att förhållandet 

är rent pedagogiskt då barn när de läser socialiseras och tränar relationer till andra människor.  

Samma tankar om läsningens betydelse har Molloy & Ejemann (2003), de menar även på att 

barn behöver stanna upp och reflektera över de texter och den litteratur de läser. Molloy & 

Ejeman skriver att man inte kan överskatta betydelsen av bokläsning och hävdar att den 

påverkar barns och ungdomars fantasi, känsloliv, tanke och främjar välbefinnandet psykiskt. I 
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reflektion kan händelser, attityder, värderingar och budskap diskuteras. Detta kan man göra 

genom samtal, skrivande, bilder eller drama utifrån olika eller samma texter. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att läsning av skönlitteratur är centralt i skolans 

kursplaner (2000) och motiveras såväl kognitivt för kunskapsinhämtning som 

personlighetsutvecklande och socialiserande.  

 

Sociokulturellt perspektiv 

Att ta reda på hur människan lär och varför, är ett ständigt pågående forskningsområde. Roger 

Säljö (2000) är en av de personer som har undersökt hur vi lär i det sociala samhället, men 

han anser ändå inte att det har givit ett definitivt svar på frågan. Så här uttrycker han det:  

 
Inte ens den mest kraftfulla informationsteknologi löser lärandets problem, den ändrar 

bara dess villkor (s12).  

 

Säljö tittar på hela den lärande förmågan i sitt sociokulturella perspektiv, men han beskriver 

även den del som är av intresse för detta arbete, nämligen läsningen. Säljö anser att om vi ska 

kunna använda texten som en resurs i olika sammanhang så måste vi också lära oss läsa. 

Denna lärdom kommenterar han som en mycket komplex kommunikativ färdighet, beroende 

på att det inte enbart handlar om att känna igen bokstäver och sätta samman ljud, utan att man 

även måste kunna ta till sig meningen av texten. Med detta menar han att vi inte enbart måste 

förstå orden utan även ha en vis kännedom om det sammanhang budskapet producerats i. 

Människan lever i en värld som ständigt utvecklas och förändras. Vad Säljö anser är att 

människan inte nämnvärt är mer intellektuell nu än vid människans begynnelse. Människan 

anpassar sig efter sin omgivning och utgår från redan befintlig kunskap för att skapa nya ting 

för att förbättra sin levnadsstandard. Så i dagens samhälle styrs vi av de kulturella aspekterna, 

nivån av utveckling och behovet av mer avancerade tekniker.  

 

Med detta i bakhuvudet som en tanke kan man få en idé om hur viktig läsningen är i dagens 

svenska samhälle. Utan en läsförståelse klarar människan inte av att ta till sig den kunskap 

och de informationsbitar som gör att hon kan leva på ett funktionsdugligt sätt. Mänskligheten 

kan då ställa sig en fråga: Hade vi kommit så här långt i vår utveckling, om vi inte hade 

kunnat förmedla oss via dokumentation av tidigare erfarenheter?  
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Även om Säljö (2000) ser detta lärande som ett perspektiv så beskrivs det inom 

barnpsykologin som en process. Barn påverkas av sin omgivning. Det är då enligt psykologin 

en socialisationsprocess där barnet först och främst påverkas av sin närmiljö. I processen 

tillägnar sig barn värderingar och ett livsmönster där det sker en identifikation med individer 

och organisationer, vilka kan kallas för socialisationsagenter. Rollfigurer i skönlitteraturen 

kan på så sätt också agera som socialisationsagenter för barnet. Barnen är inte passiva i denna 

process utan anses vara aktivt deltagande. Barnen kan därför medvetet ta till sig selektiv 

kunskap från sin omgivning och även själva påverka sin socialisationsprocess. Forskare ser 

denna process som ett samspel mellan barn och omgivning som resulterar i vidare kunskap, 

(Evenshaug & Hallen, 2001). Detta samspel är i grunden en typ av lärlingsplacering för 

barnet; barnet lär sig genom att iaktta personer i sin omgivning. Genom denna iakttagelse lär 

sig barnet vad som är passande, livsviktigt, dåligt och generande mm. Vid denna typ av 

inlärning kan det ses som att vi i grunden styrs av olika motivationer/drifter för att lära oss 

saker och ting. 

 

Motivation 

Enligt Elkind (1978) är motivation en viktig del när det gäller att tillägna sig olika kunskaper 

och kan visas vara viktigare än själva intresset för läsmaterialet. Med detta menar han att även 

om läsmaterialet är intressant för läsaren, så krävs yttre motivation för själva läsningen ska 

äga rum. Det är inte bara intresse som skapar läsmöjligheter. Barn kan motiveras på olika sätt 

och enligt Elkind så kan ett sådant sätt bero på omständigheter i barnets omgivning. Familjen 

kanske ska få tillökning, flytta, skaffa djur eller få besök av släktingar mm. Barnet har då ett 

eget intresse för att engagera sig i dessa erfarenheter och återge och assimilera dem. I 

samband med detta övas många färdigheter så som att läsa, skriva eller rita.  

När man tittar enbart på läsningen så vill de flesta barn förstå meningen med läsningen innan 

den blir felfri. Att kunna känna igen alla bokstäver och kunna uttala dem är viktigt för denna 

känsla av kunnande. Denna del av inlärningen påminner mycket om när man ska lära sig ett 

nytt språk. På samma sätt som man inte vill säga fel saker på ett främmande språk vill inte 

barnet göra bort sig och läsa ”fel”. Därför är det enligt Elkind viktigt att när barnet väl vågar 

läsa högt, ska det bara berömmas och inte rättas eller kritiseras. Längre fram när denna rädsla 

för att säga fel försvunnit kan man gå in och hjälpa till med de fel som uppkommer. 

Berömmen fungerar på samma sätt som motivation och skapar förtroende dels för personen 

som lär ut läsningen dels för barnets egen kunskap.  
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I skolsituationer skriver Elkind att motivationen kan ges genom att läraren ägnar varje elev 

personlig uppmärksamhet. Elkind är medveten om att det kan förekomma stora klasser och att 

möjligheterna för individuell läsning är begränsad men han ser även möjligheterna. Att man 

utnyttjar de tillfällen som ges, som att dela klassen eller utnyttja lärarkandidater när det finns 

möjlighet för det. Vikten av att känna sig utvald och uppmärksammad är något som Elkind 

menar är mycket gynnsamt för läsningen. Om man som lärare inte anser sig ha dessa 

möjligheter har Elkind även ett annat alternativ. Det är lätt att förstå att yngre barn ser upp till 

äldre barn. Genom att göra ett läsprojekt där äldre barn hjälper de yngre kan det få en positiv 

inverkan på läsningen samtidigt som de sociala färdigheterna utvecklas. I en undersökning 

som Elkind utfört visade det sig att barn som lärt sig läsa vid tidig ålder hade äldre vänner 

som tillbringat mycket tid med att hjälpa barnet att läsa. Elkind menar att när väl läsintresset 

är väckt behövs inte den individuella uppmärksamheten i lika stor utsträckning och barnen 

kan gå vidare självmant utan lika mycket social motivation.  

 

Svensson (1989) menar att motivation vid läsning är i samband med sociala interaktioner. 

Genom att umgås med människor, vinna deras gillande, tävla med dem och få en stärkt 

självkänsla, anser han att det ger ett argument för en positiv motivation. Detta säger han är 

mest specifikt i ungdomsgrupper, men det har även en positiv betydelse för mindre barn som 

genom en social motivation kan stärkas i lässituationer.  

 

Bamberg har samanställt fyra typer av motivation för läsning som de flesta forskare är 

överens om: 
 

- Att drivkraften till läsning är en nyförvärvad egenskap som skapar glädje och 

nyupptäckt intellektuell aktivitet, över att kunna en mekanisk färdighet. Det är 

upp till läraren att förse barnen med spännande litteratur och ökad 

svårighetsgrad på läsningen för att göra läsutvecklingen vidareutvecklande. Han 

anser att en god läsare är en som uppskattar att läsa. 

 

- Att drivkraften är att använda den intellektuellt- andliga fallenheten som fantasi, 

tanke, vilja, medkänsla, förmåga att identifiera osv. Följden av detta anser 

Bamberg blir ett utvidgande av jaget. 

 

- Den tredje motivationen skapas av ett behov att lära känna världen, och få en 

intellektuell upplevelse. Att få en förståelse av omvärlden. 
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- Den sista motivationskategorin är de inre som vanligtvis inte uppfattas av barnet: 

möta bekanta föremål och människor eller okända nya saker, leva i fantasins 

värld, självbekräftelse, sökandet efter ideal, råd och underhållning. 

  

Dessa olika typer av motivation har relaterats till olika åldrar och även variation av 

läsmaterial, vilket enligt Bamberg har en inverkan på motivationen, (Svensson, 1989). Men 

läsmotivationen varierar inte enbart med ålder utan även med ”individuell läsartyp”. Med 

detta begrepp menas att olika personer har olika lästekniker och en förkärlek för olika slag av 

läsmaterial. Svensson beskriver även en variation vid läsning som är beroende av kulturell 

tillhörighet. Olika kulturer har olika värderingar gentemot läsning och det i sin tur påverkar 

barnens prestationer oberoende av var i världen de befinner sig. Som lärare bör detta tas med i 

planeringen i dagens mångkulturella samhälle, för att ge alla barn samma utgångspunkt. 

Dahlgren och Olsson (i Whålin, 1988) menar på och visar att forskning om barn som har 

någon insikt i vad läsning är, hur man gör och varför man skall kunna läsa har större 

möjligheter att lyckas i sin kunskapsinhämtning.  

 

I denna forskningsbakgrund har vi pekat på forskning som handlar om hur barn introduceras i 

läsning, hur läsning hänger ihop med identitet och motivation samt pedagogiska/didaktiska 

aspekter kring läsandet. Våra referenser är något äldre än vad som kan tyckas brukligt men vi 

ser ändå innebörden som väsentlig och användbar.
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McDougalls motivationsteori 
McDougall (1998) beskriver i sin bok An Introduction to Social Psychology ett mänskligt 

beteende som grundar sig i de primitiva instinkterna. Varje individ har en egen drivkraft för 

att komma vidare i livet. Denna drift anser McDougall är ens undermedvetna instinkter. Är vi 

tillräckligt hungriga så kan vi äta i princip vad som helst bara det är ätbart. Människan vill 

inte ge upp utan fortsätter att kämpa för det som de instinktivt lever för. McDougall menar att 

en instinkt är ett nedärvd psykofysiskt anlag, vilket leder individer till att uppfatta och 

uppmärksamma föremål av en viss art, eller att uppleva en känslomässig beröring vid 

sinnesintrycket av objekt och genom att agera på dessa impulser på ett bestämt sätt eller att 

erfara en vilja till att agera. McDougall menar att det finns tolv stycken bas instinkter hos det 

mänskliga beteendet, vilka är flykt, motvilja, nyfikenhet, stridslystnad, 

självförnedring/underkastelse, självhävdelse, föräldrainstinkt, fortplantning, utfodring, flock, 

förvärv och konstruktion. Till dessa instinkter kopplar McDougall även känslor som han anser 

är beroende av instinkterna nämligen rädsla, avsky, undran, vrede, underkastelse, 

upprymdhet/segerglädje och ömhet. McDougall beskriver dessa instinkter som grunden för 

det mänskliga beteendet. Instinkterna är drivkraften bakom det mänskliga beteendet. Vi styrs 

av instinkterna och motiveras till handling av dem. Utan dessa skulle vi enligt McDougall 

vara handlingsförlamade. En slutsats McDougall drar är att människan är djurisk och måste 

kunna kontrollera sitt beteende för att fungera. Fungerar inte detta skapas kaos. För att ta ett 

exempel på detta kan vi dra det till en nutida händelse, det tumult som skapats efter förödelsen 

från orkanen Katrina i New Orleans har lockat fram överlevnadsinstinkter och skapar på så 

sätt ytterligare kaos. Människor gör saker som innan varit otänkbart men under extrema 

förhållanden blir kampen för överlevnad viktigare än att uppföra sig på ett ordnat och 

civiliserat sätt. En bok som beskriver detta skeende är William Goldings Flugornas herre som 

berättar om en grupp pojkar som blir strandsatta på en öde ö. Utan regler och vuxna försöker 

de upprätta ett fungerande samhälle men misslyckas och förvandlas till vildar där djurens lag 

blir gällande. McDougall menar att vi kan komma ifrån våra djuriska drifter och kontrollera 

dem, men vi ska veta att de alltid kommer att vara med oss och om vi ställs inför extrema 

förhållanden så kommer inte alltid den logiska tanken vara den som är styrande, utan den 

primitiva. 

 
Analogy with our own experience justifies us, also, in assuming that the persistent striving 

towards its end, which characterises mental process and distinguishes instinctive behaviour 

most clearly from mere reflex action, implies some such mode of experience as we call 
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conative, the kind of experience which in its more developed forms is properly called desire 

or aversion, but which, in the blind form in which we sometimes have it and which is its 

usual form among the animals, is a mere impulse, or craving, or uneasy sense of want ( s 

28). 

 

Zetterberg motivationsteori 

Zetterberg ( i Berger, Zelditch, Anderson, 1966) anser att vi lever efter specifika mönster, ett 

så kallat handlingssystem. Detta system styr våra handlingar och gör att individernas 

handlande är beroende av varandra. Han menar att vi styrs av godkännande från vår 

omgivning. Detta kallar han social motivation. Våra egna värderingar av omgivningen skapar 

en föreställning som vi senare strävar efter att uppnå genom andras godkännande. Med en 

social motivation menar han, att de människor vi dagligen integreras med också är dem vi 

strävar efter att få godkänt från. Detta sker i ett samspel via olika kommunikationer, vilka 

också kallas sociala relationer och består av två positioner så som förälder- barn, elev- lärare 

och så vidare (Zetterberg, 2002). Det är genom dessa relationer som vi söker vår plats i livet 

och ett godkännande för den vi är som individ och den person vi vill vara.  

Zetterberg (1966) teori är tagen ur ett ego- psykologiskt perspektiv som menar att människan 

strävar efter en självutveckling. I hans teori anser han att: 

 
• Människor kommer sannolikt att medverka i handlingar som kvarhåller deras självutveckling. 

• Människor kommer sannolikt att medverka i handlingar som håller kvar en utveckling som deras 

associationer är bekant med. 

• Människor kommer sannolikt att medverka i handlingar som kvarhåller deras plats i livet. 

• Ju högre rang en individ har desto bättre kommer denne att mottas av sin omgivning. 

• Människor kommer sannolikt att medverka i handlingar som kvarhåller dem inom deras rang i 

samhället 

• Människor kommer sannolikt att medverka i handlingar som kan flytta dem till en bättre position i 

samhället.  

 

Dessa punkter visar på hur Zetterberg (i Berger, Zelditch, Anderson, 1966) anser att vi 

människor styrs av andra individer för att själva kunna ha en positiv självbild.  

 

Om vi nu styrs av andra människors tyckande, är det då inte en självklarhet att vi inte vill göra 

bort oss genom att läsa fel eller att göra fel i allmänhet. Ett barn som precis har börjat lära sig 

läsandets konst behöver därför uppmuntran och inte anmärkningar. Genom att berömma och 

uppmuntra spelar våra åsikter en betydande roll i barns val av litteratur och deras kunskaper i 
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läsning. Ur detta perspektiv så är det vi i barnens omgivning som styr deras framsteg i skolan, 

världen och den individuella utvecklingen.  

 

Dahrendorf motivationsteori 

Dahrendorf (1971) beskriver i sin motivationsteori ett begrepp som han kallar homo 

sociologicus, som betyder att människan är menad för bestämda sociala roller. Samhället har 

roller så som mamma, polis, doktor, barn, lärare m.fl. Alla dessa roller har sina särdrag och 

ligger enligt honom i ett positionssystem.  

 
I och med att individen intar sociala positioner blir han en person i det drama som skrivits 

av det samhälle i vilket han lever. Med varje position ger samhället honom en roll, som han 

måste spela (s 38). 

 

Som polis är man lagens väktare och kan på så sätt inte själv begå brott utan socialt ogillande. 

Exempel på hur dessa förväntningar ställs i de olika rollfunktionerna kan visas på detta sätt 

(figur 1): 

 
 

FÖRVÄNTANS ART SANKTIONENS ART EXEMPEL 
  POSITIVT NEGATIVT   
        
TVÅNGSFÖRVÄNTNINGAR     _____ Rättsligt Hederligt uppförande 
    Straff   
        
PLIKT FÖRVÄNTNINGAR Sympati Socialt Aktivt deltagande i  
    Utstött föreningsverksamheter 
        
KAN FÖRVÄNTNINGAR Uppskattning Ogillande Frivilligt arbete 
        

Figur 1: Socialt positionssystem.  

 

 

Rutan ovan visar att vi har olika sorter av förväntningar som ställs på oss som individer vilket 

resulterar i olika reaktioner. En tvångsförväntning är de grundläggande värderingarna, ett 

hederligt arbete och ett värdigt socialt beteende. Om man misslyckas med detta och gör något 

som är förargelseväckande, eller ohederligt kan man räkna med ett rättsligt straff. 
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Pliktförväntningar kan ses som de aktiviteter man engagerar sig i utöver arbetet, så som 

föreningsliv, gör att man blir socialt inkluderad medan om man undviker detta kan man bli 

socialt utstött. Den sista förväntningen är en Kan roll vilket betyder frivilligt arbete och 

engagemang, vilket kan resultera i ogillande om man till exempel inte vill hjälpa grannen, 

medan man kan vinna gillande om man är hjälpsam mot människorna i ens omgivning.  

Denna teori kan ses lite som en pjäs där rollerna redan är angivna och där spontanitet kan 

mötas av ogillande. Samhället är teaterdirektören och omgivningen är personer med 

fastställda förväntningar av en redan känd föreställning. Med andra ord agerar vi efter redan 

fastställda normer i ett kulturbetingat samhälle.  

När man ser på den här teorin så kan man förstå vilken press detta sätter på barn. De har redan 

fastställda roller att leva upp till och vad händer om de misslyckas eller gör fel? Enligt teorin 

så blir man då missanpassad och straffad. Vad är det som säger att just dessa roller är de rätta 

och hur ska man kunna leda ett barn in i en sådan värld på ett bra och fungerande sätt. Dagens 

mediaexponering visar på en norm för det normala och om man tänker på hur böcker är 

skrivna har dessa också fastställda normer. Hur ska barnen då inte tro att det är så det ska 

fungera i dagens samhälle? Vi kan inte komma ifrån att världen runt omkring oss styr våra 

tankar på hur man ska vara, hur man ska klä sig och vad man ska äta. Vi lever i ett hårt 

samhälle där fastställda värderingar gäller i allt. Detta orsakar stress men också specifika 

ideal. Kan vi leva upp till detta? 

 

Tre teorier i det mänskliga samspelet 

Vi har valt att beskriva dessa tre teorier eftersom vi anser att de på ett bra sätt passar in i 

bilden av ett socialt perspektiv. Att människan både påverkas av sina instinkter, 

förutbestämda roller och andras förväntningar, är i dagens samhälle inget konstigt. Detta är en 

liten del av hur människan fungerar och vi skulle aldrig kunna greppa över hela det mänskliga 

beteendet. I ett sociokulturellt perspektiv beskrivs hur vi lever i dagens samhälle och hur vi 

fungerar i det. Genom att beskriva en liten del av hur vi motiveras till detta beteende kan vi 

också förstå det lite bättre. Kortfattat om de olika teorierna blir att vi påverkas av vår 

omgivning både undermedvetet och medvetet och vi väljer själva hur vi vill agera, genom att 

följa normen eller att motarbeta dem. Eftersom vi speciellt vill titta på läsning och läsandets 

betydelse kan vi också säga det så här: 

 
I vår kulturkrets är skriften en central och mycket viktig medierande resurs som haft ett 

djupgående inflytande på hela vårt samhälle och de sätt på vilka vi lär, utvecklar 



 14

kunskaper och kommunicerar mer i allmänhet. Skriften finns överallt, och att kunna läsa 

och skriva är idag en nödvändig förutsättning för att över huvud taget kunna delta i många 

delar av samhälls- och arbetslivet. Den moderna informationsteknologin bygger också på 

skriften som medierande redskap – den är i stor utsträckning en uppsättning tekniker för att 

skapa, sprida och använda texter i olika situationer och för olika syften (Säljö, s157). 

 

I detta citat som Säljö (2000) skriver får vi en inblick i hur viktigt läsandet är. Det är då 

viktigt att ta reda på hur vi motiveras till denna kunskap och vad som får oss till att vilja 

använda den. 
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Metod 

För att belysa problemområdet från olika håll tillämpas både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Kvantitativa genom enkäter för att se hur ofta, hur många eller hur vanligt. 

Kvalitativa genom intervjuer för att försöka förstå eller hitta mönster. Åsberg (2001) vill inte 

särskilja kvalitativa och kvantitativa metoder utan menar på att det endast är olika 

tillvägagångssätt för insamling av data för kunskapsinhämtning. Att ”problemet” man 

undersöker görs utifrån båda typerna av tillvägagångssätten är bra enligt Åsberg. Som 

uppsatsskrivare håller vi med Åsberg om att båda sätten gynnar undersökningssyftet och ger 

en bättre och bredare bild av undersökningsområdet. Genom att pröva på de båda metoderna 

ges även en färdighet. 

Säljö (2000) menar med det sociokulturella perspektivet att det finns ett släktskap mellan 

tänkande och kommunikation. Genom att kommunicera skapas nya sätt att resonera, tänka 

och handla. I det sociokulturella perspektivet finns det även många skäl för att även visa på en 

skillnad vid detta släktskap. Med detta menar Säljö att i forskningssammanhang har det 

numera blivit populärt att analysera intervjuer på ett sådant sätt att forskaren sägs få reda på 

intervjuobjektets tankar. Detta menar Säljö att man inte får i det sociokulturella perspektivet 

utan det som framgår är den verbala kommunikationen. Detta är extra viktigt att ha med i 

tankarna när man gör barnintervjuer, beroende på att barn har vuxna som förebilder och de 

ger inte svar till en individ på lika premisser. Barnet ser det därför som att den vuxne kan 

svaret och försöker därför svara på ett ”rätt” sätt, Säljö:  

 
Detta är ett grundtagande i ett sociokulturellt perspektiv. Vad vi får reda på genom att 

ställa en fråga i en intervju är just vad individen – i den aktuella situationen och givet de 

villkor man uppfattar gälla – finner rimligt och önskvärt att säga och/eller vad man i 

hastigheten kommer på ( s 115). 

 

Människan är inte passiv i detta lärande utan aktiv och lär genom alla interaktioner i hennes 

liv. Detta gör att deras tankar kan ändras innan, under och efter intervjutillfället. En absolut 

sanning kommer antagligen inte att framkomma, utan ett förväntat svar, styrt av vårt sociala 

samhälle och sociala interaktioner. Då våra avsikter med arbetet är att se hur barn för tillfället 

svarar och uppfattar sin skönlitterära läsning, passar det sociokulturella perspektivet in.  

Under arbetets gång har daganteckningar förts för att kunna gå tillbaka och titta på tidigare 

tankegångar och tidigare utfört arbete. Detta för att följa våra tankebanor till det färdiga 

resultatet. 
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Genomförande 

Efter beslut om att genomföra både enkäter (se bilaga 1) och intervjuer (se bilaga 4) skrevs 

förslag ner till enkätfrågor. För att kunna se mönster startades arbetet med enkäterna och 

eventuella ändringar i intervjufrågorna kunde då genomföras för att bättre synliggöra vårt 

syfte. En skola valdes ut där klass 3 och 4 blev tillfrågade. Valet av denna ålder berodde på att 

utbildningen (Lärarutbildningen, barn- och ungdomsvetenskaplig inriktning) utgår från 

styrdokumentens mål för årskurs fem och att förskoleklass, ettan och tvåan ansågs av oss vara 

för lågt för denna undersökning. Efter att klasslärarna godkänt vår förfrågan om enkäter och 

intervjuer, besöktes klasserna där en presentation av oss gavs och information om vårat 

ärende hos dem. Ett brev delades ut med lite information om arbetet (se bilaga 3) som 

eleverna fick med sig hem till föräldrarna. För enkelhetens skull bads föräldrarna att skriva 

under och lämna tillbaka om de inte ville att deras barn skulle delta i våra undersökningar. 

Trost (2001) skriver att man aldrig får övertala någon till att svara utan det måste verkligen 

göras frivilligt. Alla tillfrågade elever deltog i enkätundersökningen vilken genomfördes 

under samma dag. Därefter sammanställde och finslipades intervjufrågorna för att kunna göra 

en provintervju. Provintervjun skedde via telefon. Vid frågan Har du läst någon bok av Astrid 

Lindgren eller en Harry Potter-bok (se bilaga) fick frågan formuleras om under intervjun. 

Tanken från början var att visa upp några olika titlar av skönlitteratur för eleven, men 

eftersom det inte var möjligt vid provintervjun valde vi att ändra det och vid följande 

intervjuer gjordes likadant då provintervjun gav ett positivt resultat utan dessa böcker. Vid 

intervjuerna som ägde rum vid ett senare tillfälle deltog 8 elever, 4 från varje klass vilka 

tidigare hade deltagit i enkätundersökningen. Klassläraren bistod med klasslistor varifrån vi 

slumpmässigt utsåg de 8 eleverna till intervjun. Valet av 8 elever till intervjun var för att vi 

ansåg att det kunde vara ett lagom underlag på den begränsade tid som stod till vårt 

förfogande. Enligt Kvale (1997) brukar antalet intervjuer ligga mellan fem och tjugofem. Han 

uttrycker även en åsikt om att man ska använda så många individer som krävs för ett 

tillförlitligt resultat. Två klasser valdes ut i tron om att varje klass skulle innehålla tjugofem 

elever vilket inte var fallet, det var något lägre. Detta påverkade vårt underlag till det 

slumpmässiga urvalet. När intervjuerna genomfördes lånade vi ett rum där intervjuerna kunde 

ske ostört. Att man väljer en lugn plats betyder mycket för barnets koncentration och intresse. 

Planering genomfördes om hur vi skulle sitta för att inte ge eleven intrycket av enbart en 

utfrågning. Intervjun kan liknas vid ett samtal, (Kvale, 1997), där intervjuaren erhåller 

grundligt prövade kunskaper genom att ställa frågor och lyhört lyssna. Intervjun är dock inte 
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som ett vanligt samtal vänner emellan då det i detta fall är forskaren som styr situationen. Den 

av oss som skulle leda intervjun tog plats i en stol och eleven fick sitta i soffan med kuddar 

och filtar alldeles bredvid. Då det var två vuxna vid intervjutillfället utsågs en av oss sitta lite i 

bakgrunden. Denne kunde då lyssna och anteckna för att sedan komma med kommentarer vid 

intervjuns slut. Intervjuerna spelades in på band vilket barnen informerades om. Då 

klassrummen låg en liten bit bort gick en av oss och hämtade eleven. På vägen till rummet där 

intervjun ägde rum fördes lättsamt samtal för att ta bort eventuell nervositet hos eleven och 

för att skapa förtroende mellan barnet och den som intervjuar. Doverborg & Pramling (2001) 

understryker vikten av att informera barnet om vad samtalet skall handla om och varför det 

sker. Barnen skall även känna hur viktig deras delaktighet är för just detta samtal.  

När den siste slumpmässigt valda eleven hämtades var det många i båda klasserna som blev 

besvikna. Många av dem hade hoppats på att få vara med på intervjun. Detta visar på att 

eleven upplevde det som något positivt och spännande. 

 

En intervju är inte bara något man genomför, där den som blir intervjuad skall vara alert och 

komma med bra underlag för intervjuarens arbete. Det gäller som intervjuare att vara minst 

lika alert och intresserad av samtalet som motparten. Doverborg & Pramling skriver om hur 

intervjuaren skall gå in i samtalet och uppmuntra till utveckling av svaren genom att under 

tiden ställa motfrågor: Hur menar du? Berätta det igen!  

När alla intervjuerna hade genomförts lyssnades de inspelade samtalen igenom och 

bearbetning av utskrifterna skedde. Vid bearbetning av utskrifterna har allt som sagts, även 

utfyllnadsord och tystnader, tagits med. När intervjuerna återfanns i utskrivet format gick vi 

igenom svaren och sammanställde barnens uppfattningar. Detta ligger till grund för vårt 

resultat.  

Kvale (1997) skriver om en positiv upplevelse av intervjun, där den som blir intervjuad kan få 

en ny och berikande upplevelse av att delta i samtalet.  

 

Etik 

För att eliminera risken att röja identiteten hos de intervjuade har, geografisk belägenhet, 

namn på skola eller lärare och så klart inte namn på barnen, nämnts. Det är viktigt att visa 

respekt vid undersökningar för att värna om integriteten och anonymiteten hos de inblandade 

(Hansen, 1999).  Likadant med svaren på intervjufrågorna där namn eller andra utmärkande 

ord har tagits bort. Då föräldrarnas godkännande behövdes, för att få använda deras barn till 
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vår undersökning skickades först ett brev ut. Föräldrarna fick även lite information om vårt 

arbete och en möjlighet att tacka nej till medverkan. 
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Resultat och Diskussion 
Studien kommer att synliggöra vikten av barnens läsning i skolan, av skönlitteratur. Barnens 

tankar om problemställningen kan belysa möjliga arbetssätt för pedagoger att använda sig av i 

undervisningen. Förväntningar är att se barns uppfattning kring läsning. Inför vår 

resultatpresentation kommer insamlad data att tas med. Av insamlad data kan man synliggöra 

hur barn lever sig in i skönlitteraturen. Först kommer en presentation av våra kvantitativa data 

och därefter den kvalitativa ihop med tolkningar av hela vårt material. Slutligen båda 

tillsammans för att sammanfatta vår insamlade data. 

 

I vilken omfattning läser barn skönlitteratur?  

Här följer en redovisning av enkätundersökningen (se bilaga 2) som vi genomförde med 

trettiosex barn i två klasser. 

I vår enkätundersökning frågades det efter hur många böcker barnet läser ungefär, på en 

månad. Trettiosex stycken var tillfrågade varav ett bortfall. Resultatet visar att drygt hälften 

läser 1 till 2 böcker per månad (se bilaga 2, tabell 1). Känslan barnet får när de läser är att 

hälften upplever det som en lugn stund. Merparten av de resterande svarade att de glömmer 

allt annat runtomkring (se bilaga 2, tabell 2). På frågan om barnet någon gång levt sig in i en 

boks värld precis som om de skulle vilja vara där svarade tre fjärdedelar att så var fallet. Här 

hade vi ett bortfall (se bilaga 2, tabell 5). En fråga var om barnet ansåg sig ha bra fantasi där 

svarade över hälften att de ansågs sig ha detta (se bilaga 2, tabell 6). 

Vid frågan om barnen för anteckningar över de böcker som de läser t.ex. en läsdagbok, var det 

en tredjedel som gjorde detta i samband med bokläsning medan en tredjedel svarade ibland 

(se bilaga 2, Tabell 7). 

För att få en bild av läsningen i hemmet ställdes frågan om någon läst högt för barnet innan 

det kunde läsa själv. På denna frågan svarade en majoritet att så var fallet (se bilaga 2, tabell 

3). Även en följdfråga ställdes på hur ofta denna högläsning skedde och där var det mer än 

hälften som svarade ibland (se bilaga 2, tabell 4). 

 

Barnen kunde även skriva ner om de tyckte något mer på enkäten, detta är vad de skrev: det är 

jätteroligt att läsa, man blir stolt när man ser att man kan, jag gillar nästan alla böcker som jag 

har läst, det är jättekul att läsa, jag tycker att det är jättekul att skriva böcker, jag tycker bara 

att det är roligt att läsa om boken är bra, böcker är bra klart slut. 
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Genom enkäten har det framkommit att barn i hög grad läser och tycker att det är roligt och 

givande. Säljö (2000) säger att läsning är en komplex kommunikativ färdighet där själva 

lärandet i att läsa är att ta till sig en underförstådd mening med texten. Detta måste dessa barn 

ha gjort då de uppskattar läsning och att den är en del av deras vardag.  Av enkäten att döma 

så är läsningen något som är avkopplande för barnen. Det har även synliggjorts att barnen 

anser sig ha god fantasi och att detta är en följd av god konsumtion av böcker kan bara antas. 

Som Molloy & Ejeman (2003) förespråkar, skall texter som läses reflekteras över. Detta ser 

man genom vår undersökningen att en del gör frekvent och en del mer sporadiskt.  Många 

barn har fått läst för sig innan de kunde läsa själva vilket enligt dem inträffade med jämna 

mellanrum. Slutsatsen kan då dras till Säljös teori att barn lär i samspel med individer i deras 

närmiljö. Undervisning i hemmet är inte synlig även om den i stor utsträckning bedrivs där 

genom att barnet iakttar, härmar och agerar i olika situationer med sina förebilder. 

 

På vilket sätt kommer barn i kontakt/motiveras till läsning enligt deras egna utsagor? 

Vid intervjuerna ställdes frågan vad ordet läsning betydde för barnen, någon svarade så här:  

 
- Det é liksom om man sitter så här… ja så… det blir som en film i huvet tycker jag, 

så hära när jag läser. Det blir så mysigt att jag kommer in i en annan värld.  

 

Några andra svarar att de tänker på en bra bok/böcker, ett skönt ställe att läsa på, att läsa en 

bok från biblioteket, sagor och att låna/läsa böcker. Som tidigare nämnts är läsning idag ett 

måste för att vara delaktig i samhället (Säljö, 2000). När vi fått reda på vad barnen ansåg vara 

läsning ställdes följdfrågan varför de läser? På denna fråga fick vi en variation av svar som 

kan synliggöra hur de motiveras till läsning: 
 

- För att det är kul att läsa… ja och så… och så kan man föreställa sig bilder själva… själv 

och inte så här i böcker, eller man kan se de i böcker men mer som man gör på film så kan 

man ju föreställa sig ifall det inte är bilder i boken.  
 

Ytterligare svar på frågan varför de läser är att man kan lära sig mycket av böcker, att det är 

kul med läsning, när det är mycket text lär man sig någonting, spännande, man kan läsa 

hemma och i skolan, tidsfördriv och för att bli bättre i läsning. Genom dessa svar kan vi även 

se en anknytning till vad som motiverar oss. Zetterberg (i Berger, Zelditch, Anderson, 1966) 

pratar om en social motivation där vi strävar efter ett godkännande i vår omgivning. I och med 

att läsningen är en viktig del av samhället idag sätter detta press på att kunna denna färdighet 
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och tycka att det är kul när den är automatiserad. Melander (i Whålin, 1988) ställde sig frågan 

om barnet upplever läsningen för egen del eller något som de lär för skolans räkning och har 

kommit till slutsatsen att läsning ofta förknippas med skolan. 

 

För att redogöra för hur barn kommer i kontakt med läsning har vi även berättat om 

högläsning tidigare i arbetet. En fråga ställdes till barnen om högläsning och hur de ställer sig 

till detta men även var de får lyssna till högläsning.  

 
- Jag tycker så här, att när man lyssnar på nån så här i boken då é det svårt, för man hör 

inte de spännande sakerna men när man läser själv så kan man förstå orden för man bara 

läser och läser. Men om man läser en bok själv då vet man vad det handlar om i den där 

boken och då tänker man jag fattar inte vad som menas med det där ordet och vad menas 

med det där och det där men om man läser själv då fattar man… Aha nu fattar jag vad det 

står.  

 

Övriga intervjupersoner samtycker med ovanstående vad gäller att läsa själv med 

motiveringarna att det är lättare att slappna av då, beroende av vilken bok, man kan läsa 

snabbt, man kan läsa om och inte missa någonting och att man kommer in i en bok bättre vid 

egen läsning. Vid frågan var någonstans barnet får lyssna till högläsning framkom följande 

svar, i klassrummet av fröken eller hemma av någon i familjen, när vi ska läslusa (läs- och 

utvecklingsschema) oss. Efter ett par frågor om högläsning ställde vi frågan vad som kunde 

vara bra eller inte uppskattat med just högläsning. Intervjupersonerna svarade att det var bra 

då man får en annan röst och varierande tonläge, man får inte till rösterna lika bra vid egen 

läsning, man kan slappna av och bara lyssna, man får lugn och ro, man kan måla samtidigt, 

det är roligt, man slipper läsa och kan ta det lugnt efter rasten och svåra ord kan förklaras. 

 

Det varierar vad gäller barnens syn på högläsning. Många föredrog att läsa själva då de kunde 

läsa om ord de inte förstod, läsa i egen takt och hade då lättare för att leva sig in i bokens 

värld och förstå handlingen. Nilsson (1986) nämnde att nästan alla barn tycker om när någon 

läser för dem eller att de läser själva, bara de får tillgång till rätt bok i det specifika 

ögonblicket. Utav svaren som framkommit visar på att barnen ändå uppskattar högläsning då 

det blir till en stund där de kan varva ner. Det behövs inte övertygas om läsningens 

välsignelse när det gäller barn, bara de ser vuxna i sin omgivning göra det (Nilsson). Även 

Elkind (1985) menar på att en relation till böcker vid tidig ålder skapar en lätthet att ta sig till 

”bokslukarstadiet”. 
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Hur reflekterar barn över de böcker som de läser? 

För att en bok ska vara bra tycker någon att den ska vara lite spännande och så ska den 

innehålla lite kärlek. Den ska vara som en barndeckare eller liknande. Barnen tyckte även att 

en bra bok skall göra att det kittlar i magen, vara läskig, vara intressant, något som passar bara 

mig, rolig men ändå allvarlig, det ska hända någonting, fantasifull, ganska overklig: ungefär 

som Harry Potter, inte för kort inte för liten text men inte för stor heller och den skall inte vara 

jättetråkig där det inte händer något spännande. Nodelman (Nikolajeva, 2004) resonerar kring 

begreppet där han menar att barnböcker är uppbyggda kring kända material för barnen, då de 

känner sig trygga i sin läsning. 
 

På frågan om barnen någon gång har levt sig in i en boks värld fick vi svaret att det var 

jätteroligt.  

 

- Boken var som ett liv eller vad man ska säga. Det var lite läskigt eller vad man ska säga. 

Det var som om det var hemma hos mig typ. Det var så äckligt som om det var samma sak, 

men det var ändå kul.  
 

Andra funderingar kring detta kunde vara, att det varit ganska så många gånger som jag har 

läst en bok som är jättebra, jag sitter länge och läser, det kändes som om allting runt omkring 

försvann, det var som en film, jättehärligt eftersom det är lätt att läsa då, när man är inne i den 

världen så händer det jättespännande saker och så vet jag vad som händer, jag ville klappa och 

ge mat till djuren som var med i boken, det kändes som om det var kallt, mörkt, konstigt och 

så var det gravstenar (barnet pratar om en Harry Potter bok) och när man är riktigt inne i en 

bok känns det som man är en av personerna där. Som Elkind (1978) beskriver vill barnen 

kunna känna ett samband med de rollfigurer och situationer som existerar i deras läsmaterial. 

Detta ger stöd för Dahrendorfs (1971) motivationsteori där han pratar om att människan lever 

sig in i olika roller som samhället har förutbestämt. Vilket blir synligt även i litteraturen. 

 

Frågan ställdes om barnen ansåg sig ha lärt något nytt i samband med läsning av skönlitteratur 

och följande variationer av svar framkom. De redovisas i sin ursprungliga form för att visa på 

ett barns olika sätt att resonerar kring denna fråga: 
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- Ja om jag läser hemma så brukar jag fråga mamma om det är några ord som jag inte 

förstår. Och när jag läste en engelsk bok så frågade jag mycket mer. 

 

- Att det inte var många som hade bilar då utan att dem hade nästan bara hästar. Det var 

när jag läste en lång bok en gång, då hade de. Det var så hära på 1900- talet nån gång 

eller nått och då var det så hära då var det bara endast en som hade en sån där knallgul bil 

och så och alla andra hade hästar och sånt och då tänkte jag att ja… jo eller liksom då… 

då var det ju så, då hade jag glömt bort eller vad man ska säga. 

 

- Ja det har det säkert vart. Nånting kan jag tänka mig Ja… Jag vet inte. Alltid vart nått bus 

eller nått sånt där som jag säkert har tat ifrån nån. Men inget exakt så där. Nått sånt har 

det säkert varit. 

 

- Äääh jag vet inte riktigt men det är ändå rätt så mycket som man som man lär… 

 

- Jag tror att jag har lärt mig något någon gång… jag kommer inte ihåg 

 

- En del böcker kan vara elaka, man lär sig att prata och inte slåss. 

 

Här synliggörs Nikolajevas (2004) tankar om läsningen som ett rent pedagogiskt verktyg då 

barn socialiseras och tränar relationer till andra människor. Säljö (2000) menar att det 

mänskliga handlandet är situerat då människan utgår från sina egna kunskaper och 

erfarenheter för att motsvara omgivningens krav. Nya kunskaper provas på i gamla bekanta 

situationer för att sedan användas som egen kunskap tex. En ny lärdom från en bok kan 

prövas till leda för vuxna i barnets omgivning till dess att barnet förstår var den specifika 

lärdomen kan användas. 

 

Tidigare i arbetet har Molloy & Ejemans (2004) tankar om vikten av reflektion kring lästa 

texter tagits upp. Så här svarade en från intervjun vid frågan om barnet pratade om böcker 

som denne läst. 

 

- Man berättar inte det spännande för klassen så dära. 

Det får vi när vi har läst en bok. Då får vi så hära säga att vi gärna vill berätta om den här 

boken, och då berättar vi om det. Det var en gång en liten kille… som hade en...? som gömt 

en kista och sånt. Då sa alla att den vill jag jätte gärna ha. 
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Andras upplevelser av att prata om böcker kunde vara att har man läst en bra bok kunde man 

berätta om den för klassen så kanske någon annan vill läsa den, om det har varit något häftigt, 

roligt eller skämt i boken kan man berätta det för en kompis, man skriver ner om boken man 

har läst och läser upp det för klassen, berättar om böcker för familjen och kompisar, om någon 

kommenterar boken som jättetråkig så säger man ifrån att den inte är så dålig för det händer 

saker längre in i boken, när man har läst en bok kan man svara på frågor om vad man tyckte 

om boken och slutligen när man läser böcker skriver man in det i sin anteckningsbok. Barnen 

nämnde även i vilka sammanhang som de gör dessa kommunikativa utbyten och det kunde 

ske på rasten, när de pratar i telefon, på skolgården, hemma och i klassrummet. Molloy & 

Ejeman går så långt att de hävdar att barnets psykiska välbefinnande stärks då barnet får 

tillfälle att reflektera över lästa texter och diskutera händelser, attityder, värderingar och 

budskap. Som barnen själva beskrivit görs detta på rasten, i skolan, i hemmet och i olika 

utföranden så som berättande, frågande och läsdagbok. 

 

I kursplanen i svenska (Kursplaner och betygskriterier, 2000) står det inledningsvis att 

förmågan att skriva skall användas och utvecklas och att fantasin och lusten att skapa skall 

utvecklas genom att arbeta med språket både individuellt och med andra. Ett av barnen 

svarade så här när de tillfrågades om de skrev egna berättelser: 

 
- Aaa, när jag gick i tvåan. Såna där jättestora sagopapper, med sex rutor… då gjorde jag 

tolv stycken. Jag älskar att skriva sagor.  

 

Vad vi mer fick reda på var att barnen har börjat på en saga, skriver tillsammans med andra, 

det är jättekul, någon har skrivit sedan sexårsgruppen, de får kategorier att skriva om, de 

skriver i skolan och tycker att det är rätt så kul, ibland är det svårt att göra egna berättelser, i 

skolan mest fast vi gör inte hur som helst, på svenskan, ensam eller med en kompis. I detta 

fall ser man klart och tydligt att kursplanernas mål om att skriva sagor utförs med 

skaparglädje och i alla former. 
 

Sammanfattande analys av kvantitativ och kvalitativ data  

Här kommer tydliggöras för hur våra kvantitativa och kvalitativa undersökningar tillsammans 

visar på i vilken omfattning barn läser skönlitteratur, hur och var de kommer i kontakt med 

läsning och vad de själva anser om reflektion av litteraturen. 
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Betydelsen av ordet läsning för barnen är att de tänker på en bra bok, har ett skönt ställe att 

läsa på, att läsa en bok från biblioteket, sagor och att låna och läsa böcker. Barnen redogör 

också för att de vanligtvis läser cirka en till två böcker per månad eller fler. Det kan antas att 

en stor del av barnen i det här fallet har äldre syskon eller vuxna förebilder som läser i deras 

omgivning och har på så sätt visat på läsningens betydelse. Enligt Nilsson (1986) förstår inte 

barn läsningens betydelse om de aldrig ser vuxna i sin omgivning läsa. Svensson (1989) 

menar dock att det räcker med att ha böcker i hemmet och liggandes på nattduksbordet för att 

göra barnet medveten om att läsning äger rum. 

 

Många svarade i enkäten att de kom i kontakt med läsning tidigt genom att vuxna läste för 

dem innan de kunde läsa själva. Nu när de är läskunniga själva var det mestadels egen läsning 

som var aktuell eftersom de då kunde läsa i egen takt, läsa om vid svåra ord och förståelsen av 

bokens innehåll blev bättre. Nilsson (1986) menar att alla barn uppskattar högläsning men att 

det sker vid rätt tillfälle och med rätt bok är avgörande. Barn påverkas av sin omgivning, 

(Säljö, 2000) denna påverkan är ett samspel mellan barnen och de vuxna vid högläsning. I 

denna stund kan barnet lära ur ett socialt beteende såsom att lyssna, skilja på tonlägen, 

respektera tystnaden och känna närhet till en annan individ. Utöver högläsning kom barnen i 

kontakt med läsning i skolan, i hemmet, på rasten, biblioteket och i interaktion med 

klasskamrater. Genom dessa svar så kan vi se att barnen är socialiserande individer (Säljö, 

2000) och ur ett sociokulturellt perspektiv motiveras vi till dessa interaktioner med andra 

genom en vilja att känna samhörighet med omgivningen. I detta samspel motiveras människan 

av olika anledningar, det kan vara att den söker godkännande för sina egna åsikter 

(Zetterberg, 1966) eller att bara vilja passa in i den roll som samhället har givit oss 

(Dahrendorf, 1971).  

 

En stor del av barnen ser läsningen som en lugn stund då de i enkäten angivit detta. Barnen 

svarade också att de kunde leva sig in i en boks värld, de upplevde det som att det var en film, 

att det kändes jättehärligt, att det var lätt att läsa när man levde sig in och att allt runtomkring 

försvann. Dahrendorf (1971) uttrycker att människan anpassar sig efter samhällets redan 

förutbestämda roller. Man kan då se detta som en övning för barnen att kunna leva sig in i en 

boks värld och dess förutbestämda text med givna roller. Elkind (1978) gjorde undersökningar 

där det visade sig att barn valde litteratur med personer några år äldre än sig själv, detta för en 

vilja att kunna identifiera sig med dessa äldre personer. När man tittar på enkäten där 

underlaget var större än i intervjuerna kan man se att nästan alla någon gång levt sig in i en 
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boks värld.  Nikolajeva (2004) skriver att barnboken är anpassad för att socialisera läsaren och 

många aktuella ämnen återfinns som vänskap, brottslighet, invandrare och vuxenvärlden. 

Genom enkäten kan man även se att fantasin är något omfattande bland barnen, när man 

senare tittar på intervjun kan man se att många av barnen skriver egna sagor. Enligt Furuland 

& Ørving (1991) är sagans värld livsviktig för barnen eftersom den ger erfarenheter, stimuli 

och bearbetningsmöjligheter. 

 

Molloy& Ejeman (2004) talar om reflektionens betydelse och att man genom samtal, bilder, 

anteckningar eller drama kan reflektera över den text som man läst. Frågan ställdes i vår enkät 

om barnet förde läsdagbok och två tredjedelar ansåg sig göra detta. I intervjun frågades var de 

pratade om böcker och det kunde ske på rasten, i telefon, på skolgården, hemma och i 

klassrummet. I dessa samtal kan både händelser, attityder, värderingar och budskap diskuteras 

(Molloy & Ejeman). Melander (i Whålin, 1988) har ställt frågan om barnen uppfattar läsning 

som en del av skolan eller deras egen räkning och fått svaret att de upplever det som något 

man gör i skolan. 
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Slutdiskussion 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka barns erfarenheter av och motivation till 

skönlitterär läsning. För att ta reda på detta har vi använt oss av enkäter och intervjuer. Detta 

har studerats utifrån ett sociokulturellt perspektiv och tre olika motivationsteorier. Vid 

intervjuer kan du få reda på vad en person säger inte vad han tänker. Speciellt vid 

barnintervjuer, där intervjuaren är en vuxen förebild, får man de svar som barnen antar att de 

vuxna förväntar sig Säljö (2000). Detta gör att vi konkret har redovisat vad barnen säger och 

svarar på intervjuer och enkäter under resultatdelen. Vi har inte försökt att läsa mellan raderna 

på intervjusvaren utan har tagit dem för det de är, en utsaga vid ett specifikt tillfälle under 

specifika villkor. Svaren har därmed redovisats och tolkats utifrån våra teorier. 

 

I en kvantitativ undersökning får du reda på en kvantitet av åsikter medan de kvalitativa 

undersökningarna ger en insikt i utvalda personers åsikter. En bredare grund ges då man 

använder sig av båda tillvägagångssätten. Genom att redovisa ett problemområde utifrån två 

olika metoder belyses problemet bättre och sanningsgraden ökar. 

 

Vid enkätundersökning fick barnet en chans att säga sitt genom att skriva några rader längst 

ner. Detta hade kanske inte framkommit under en intervju då en vuxen sitter och lyssnar till 

vad barnet har att säga. När enkäterna lämnades ut poängterades det för barnen att det var de 

som var experter på området och intresset av att veta vad de tyckte stod i centrum. 

 

I detta arbete har barns kvantitet av läsning framkommit. Man kan fundera på om resultatet 

stämmer och i så fall hur dessa böcker är utformade med antal sidor osv. Resultaten från 

enkätundersökningen visar att övervägande delen av barnen antingen läste en till två eller två 

till tre böcker per månad. Detta kan tolkas som antingen väldigt positivt eller i misstänksam 

anda att barnen svarat som de tror att vi vuxna förväntar oss. 

 

Om vi enbart hade förlitat oss till de kvalitativa d.v.s. intervjuerna hade inte omfattningen av 

barns läsning framkommit. Resultatet visar på att drygt hälften läser 1 till 2 böcker per månad. 

I motsats till kvantitativa studier har vi här fått ett bredare utlägg vad de tycker om böcker 

enligt deras utsagor. Barnen nämnde att man kan lära sig mycket av böcker, att det är kul med 

läsning, när det är mycket text lär man sig någonting, spännande, man kan läsa hemma och i 

skolan, tidsfördriv och för att förbättra sin läsning. Vi ansåg att vi inte gav ledande frågor till 
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eleverna när det gäller intervjuerna. I efterhand kan man dock se att så inte var fallet då en del 

frågor är underförstått ledande med inslag av en positiv klang eller givna normer. 

 

Det märktes en stor skillnad i svaren på en för oss likvärdig fråga. Det var om barnen hade 

levt sig in i en boks värld någon gång och frågan om de känt igen sig i en bok någon gång, 

som om boken handlade om just dem. Skillnaden var att de kunde leva sig in i en bok och 

förklara hur det kändes men de kunde inte jämföra sin egen tillvaro med en rollfigurs. Kanske 

var det så att barnen upplevde detta som självutlämnande. Elkind (1978) hävdar att barn ser 

upp till rollfigurer som är några år äldre än de själva och därför kanske har svårt att se det till 

sin nuvarande situation. Kanske kan det vara så att barnen vill ha distans till rollfigurer i 

böcker och bara låta dem finnas i fantasin. Kanske var frågan främmande för deras tankevärld 

eftersom de i denna ålder läser mycket om fantasi och då inte kan eller vill koppla det till 

deras egen vardag. 

 

Vi har tittat på vår frågeställning utifrån ett sociokulturellt perspektiv, eftersom vi anser att 

alla lär i ett samspel med andra. Genom att vuxna visar på värdet av att kunna läsa, kan 

barnen få en social motivation till sin egen läsning. Denna sociala motivation ger barnen 

möjlighet att lära sig komplexa kunskaper. I arbetet har tre olika möjligheter beskrivits för den 

mänskliga motivationen vilka alla kan ha en del i att skapa den sociala verklighet man lever i. 

Vi kan motiveras genom våra instinkter, godkännande från andra och samhällets roller, men 

också se det som att människan i grunden styrs av våra instinkter och därefter påverkas av 

både samhället och andras tyckande. Om man är trött och hungrig är det svårt att ta till sig 

lärdomar och man behöver därför ta och tillfredställa dessa behov först innan man kan gå in i 

en lärande situation. Det är ingen större skillnad när det gäller barn, deras instinktiva behov 

styr även deras intag av information. Så om vi ser det ur ett sociokulturellt perspektiv så lär vi 

barnen inte det vi säger utan det vi gör.  

 

Molloy & Ejeman (2004) talar mycket om vikten av att reflektera över litteratur de läser och 

inte bara läsa för läsandets skull. En bok kan man läsa rakt upp och ner på några få dagar men 

man kan även arbeta kring en bok både innan och efter. Man kan starta upp med att diskutera 

handlingen utifrån bokens recension från baksidan, arbeta med handlingen genom bild och 

drama under läsning av boken och avsluta med diskussion om händelser som utspelar sig i 

boken. En typ av bearbetning och reflektion som fungerar i alla åldrar är att föra läsdagbok 
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vilket betyder att man gör små korta recensioner av böcker man läser. Att recensionerna är 

korta är inget negativt, av tre meningar kan man minnas en hel bok.  

 

En stor del av barnen har fått höra högläsning i hemmet innan de kunde läsa själva. Med tanke 

på de svar som framkommit rörande deras konsumtion av böcker kan det antas att denna 

högläsning har haft positiv inverkan på barnens fortsatta läsning. Som en del i vårt teorikapitel 

har vi beskrivit att högläsning vid yngre år ger en stabil bas inför kommande kontakt med 

läsning. I samband med högläsningen har barnen även fått en social kontakt med äldre 

individer vilket har visats ha god inverkan för deras motivation till läsning. Detta ger dem 

också tillfälle att utvecklas till sociala individer. Barnen har även berättat att de kommer i 

kontakt med läsning och utför läsning i hemmet, i skolan, på raster och på bibliotek. Det kan 

var tips från fröken, klasskompisar eller vänner på fritiden som gör att de kommer i kontakt 

med nya böcker. I vårt arbete har det synliggjorts att barn läser i stor omfattning och är 

positivt inställda till litteraturläsning. Detta har gjort att vi blivit intresserade av 

skönlitteraturens påverkan på identiteten och funderingar kring i vilken utsträckning 

högläsning har betydelse. Dessa frågor känner vi kan vara en fortsättning på vårt arbete.  

 

Vi vill passa på och tipsa om www.barnboken.nu där läsaren kan bekanta sig med ny och 

gammal barnlitteratur samt få prisuppgifter och läsa recensioner. Som avslutning på arbetet 

vill vi nämna ett ordspråk som vi gillar:  

 
Flitigt läsa gör dig klok, därför läs varenda bok! 



 30

Referenslista 
 

Dahrendorf, Ralf (1971). Homo sociologicus: om människan och rollerna.  Uppsala: 

Wikströms tryckeri AB. ISBN: Saknas 

 

Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid (2001). Att förstå barns tankar. 

Stockholm: Liber. ISBN: 91-47-04968-5 

 

Elkind, David (1985). Barn och unga i Piagets psykologi. Lund: Beta Grafiska. ISBN: 91-27-

01531-9 

 

Elkind, David (1978). Barns utvekling och uppfostran ur Piagets perspektiv. Stockholm 

: Natur och kultur. ISBN: 91-27-13574-8 

 

Evenshaug, Oddbjørn & Hallen, Dag. (2001). Barn- och ungdomspsykologi. Studentlitteratur: 

Lund. ISBN: 91-44-01595-X 

 

Furulund, Lars & Ørving, Mary (1991). Ord och bilder för barn och ungdomar II. Stockholm: 

Gotab. ISBN: 91-29-57895-7 

 

Hansen, Monica (1999). Etiska överväganden s 103-114 i Yrkeskulturer i möte. Läraren, 

fritidspedagogen och samverkan. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. ISBN: 

Saknas 

 

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-

44-00185-1 

 

McDougall, William (1998). An introduction to social psychology. Bristol: Thoemmes. ISBN: 

1-85506-693-9 

 

Molloy, Gunilla & Ejeman, Göran (2003). Metodboken, svenska i grundskolan. Angered: 

Elanders Graphic Systems. ISBN: 91-21-14201-7 

 



 31

Nikolajeva, Maria (2004). Barnbokens byggklossar. Lund: Studentlitteratur. 

ISBN: 91-44-03537-3 

 

Nilsson, Jan (1986). Barn, föräldrar, böcker. Uppsala: Almqvist & Wiksell. 

ISBN: 91-21-05581-5 

 

Skolverket (2000). Kursplaner i svenska i Kursplaner och betygskriterier i grundskolan. 

ISBN: 91-38-31729-X 

 

Svensson, Cai (1989). Barn och ungdomars läsning. Linköping: Stilfoto-Tryck. ISBN: 91-

7870-516-9 

 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma.  

ISBN: 91-518-3728-5 

 

Trost, Jan (2001). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-01816-9 

 

Whålin, Kristian (1988). Tid att läsa tid att tänka. Eskilstuna: Tuna Tryck AB. ISBN: 91-21-

07031-8 

 

Zetterberg, Hans (2002). Social theories and social practice. New Brunswick, NJ: 

Transaction Publishers. ISBN: 0-7658-0906-0 

 

Zetterberg, Hans (1966). On Motivation. I Berger, J, Zeldith, M & Andersson, B (red),  

Sociological theories in progress, volume one. Boston: Houghton Mifflin Company. ISBN: 

Saknas 

 

Åsberg, Rodney (2001). Ontologi, epistemologi och metodologi. IPD-rapport nr 

 

 

 

 

 

 



 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högskolan i Trollhättan / Uddevalla 
Institutionen för individ och samhälle 

Box 1236 
462 28 Vänersborg 

Tel  0521 -  26 40 00   Fax 0521 – 26 40 99 
www.htu.se 


