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Sammanfattning 
 
Bakgrunden till att jag valde att skriva ett examensarbete om barns och vuxnas minnen 
och läsupplevelser är följande: jag ville undersöka närmare hur barn och vuxnas minnen 
och känslor av olika läsupplevelser påverkar synen på läsning. I mitt examensarbete har 
jag därför undersökt närmare på hur barn och vuxna minns sin första läsupplevelse. Mitt 
syfte var att studera barnen och det vuxnas egna upplevelser av hur det gick till att lära 
sig läsa. Jag var även intresserad av att undersöka om minnen av den första 
läsupplevelsen skilde sig mellan barn och vuxna. 
 
Mitt antagande var att barns och vuxnas läsupplevelse skulle skilja sig mycket. Detta på 
grund av den stora åldersskillnaden. Jag tänkte att olika upplevelser av livet skulle göra 
att minnen och upplevelser gavs uttryck i skilda erfarenheter, eftersom barn och vuxna 
ser saker ur olika perspektiv med helt skilda lärdomar och livserfarenheter. För att 
undersöka detta närmare gjorde jag en intervjustudie med både barn och vuxna. Det var 
fyra barn och två vuxna. Barnen var elever i mellanstadiet. De vuxna var lärare vid 
barnens mellanstadieskola utanför Uppsala. Där fick mina informanter svara på 
intervjufrågor om minnen och av den första läsupplevelsen.  
 
Vad min intervjustudie visade var vilka likheter och skillnader som fanns mellan barn 
och vuxnas minnen och läsupplevelser. Detta kan innebära att även fast det tidsmässigt 
skiljer mycket mellan barnen och mina vuxna informanters första läsupplevelse så är 
minnen och den känslomässiga upplevelsen av att kunna läsa väldigt lika.  
 
Detta betyder att vår första läsupplevelse både är något unikt som varje människa minns 
genom hela livet, men också en upplevelse där vi delar likheter och gemenskap med 
många andra människor. Den påverkar hur vi ser på böcker och läsning genom hela 
livet. Böcker hjälper till att hitta gemenskap och skapar delaktighet genom 
läsupplevelser. Böcker verkar också som kommunikation mellan människor. 
 
 
 
Nyckelord: barn, intervjustudie, läsning, läsupplevelse, minnen, människor, vuxna 
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1. Inledning 
Minnen av vår första läsupplevelse finns säkert hos alla. Jag kommer själv ihåg känslan 
som jag hade efter att jag läst min allra första kapitelbok, men också den stolta känslan 
jag gick runt och bar på efter att jag läst mina första ord och meningar i läsboken som vi 
hade i bänken i första klass. Jag tror att alla som har minnen av den första läs 
upplevelsen också kommer ihåg känslan. Den känsla som i alla fall hos mig fick en liten 
sjuåring att känna sig lite mer vuxen. 
 
Inom lärarprogrammet har vi diskuterat mycket om barns lärande. Det jag saknat är ett 
perspektiv utifrån barnens ögon. Och när jag började fundera över vad jag ville skriva 
mitt examensarbete om, kom jag att tänka på det. I mitt examensarbete vill jag 
undersöka hur barnen själva upplevde det när det lärde sig läsa, deras minnen och tankar 
om deras första upplevelser av läsning. Examensarbetet kommer att utgå från en 
intervjustudie om barnens egna upplevelser av sin första läsupplevelse. 
 
Att nu få undersöka om barns egna upplevelser av läsning känns inspirerande och 
givande. Med detta examensarbete vill jag tillföra kunskap om minnen av 
läsupplevelser, genom att visa upp barnens egna upplevelser av läsning. Det skapar 
olika individuella och unika berättelser över vad som kan inspirera till vår första 
läsupplevelse. Att få ta del av barns egna minnen av deras första läsning känns 
intressant därför det svarar på frågan om vad som var starka och inspirerande 
upplevelser för barnen själva. 
 
Men hur ser barnen själva på sina upplevelser? Det är intressant att undersöka vad 
barnen faktiskt kommer ihåg av sina första steg in i bokens värld. Vad minns barnen av 
sina egna första läsupplevelser. För många kanske de första läsupplevelserna kommer 
från barnboksförfattare Astrid Lindgrens sagovärld i form av Pippi Långstrump eller 
Karlsson på taket. Men oavsett vilka våra första minnen är, så har vi alla ett första 
ögonblick. En upplevelse som jag vill få berättad för mig. 
 
Det står skrivet i läroplanen att eleverna ska tillägna sig ”Lässtrategier för att förstå och 
tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll” (Lgr11, 
s.223). Barnen ska förstå och tolka texter. Jag anser att det är lika viktigt och intressant 
om jag som lärare kan få ta del barnens första läsupplevelser. Vad och varför de 
kommer ihåg det. Att få göra en intervjustudie över barnens upplevelser kan vara minst 
lika viktigt för att kunna förstå hur barn tar till sig läsning. 
 
Taube (2007) påpekar hur stor händelse det faktiskt är för en sjuåring att lära sig läsa 
och att läsning är öppningen för att ta till sig all annan kunskap. Läsning påverkar till 
stor del resten av våra liv. Våra kunskaper inom läsning tar oss människor vidare mot 
den utbildning vi kommer att läsa som vuxna. Det är viktigt för lärare att fördjupa sig i 
tidig läsning eftersom de själva är delaktiga i den processen. 
 
 
1.1 Bakgrund 
Inför detta examensarbete har jag utforskat min egen förförståelse. Jag funderade 
mycket över vad jag ville skriva, och varför jag ville skriva om det. I mina tankar gick 
jag igenom vad vi studerat och diskuterat under lärarutbildningen. Fanns det något 
perspektiv som vi inte har belyst så mycket. Något som kan vara av intresse både för 
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mig samt min omgivning. Med omgivning syftar jag på den verksamhet som är bunden 
till skolan, så som andra lärare. Vi har genomgående under hela lärarprogrammet 
diskuterat barns lärande. I många av de kurser som vi studerat har barnens tillgång och 
förmåga till läsning varit ett centralt innehåll. Viktigt av den anledningen att det är 
barnens förmåga att kunna läsa som är avgörande för hur det kommer att kunna ta till 
sig undervisningen. Utifrån de diskussioner vi har haft inom lärarprogrammet har jag 
valt forskare som har en djup och lång erfarenhet av forskning kring läsning. Viktigt var 
att deras forskning kunde utveckla och komplettera det vi diskuterat under utbildningen. 
Detta för att ge en bra analys av tidiga minnen av läsupplevelser. 
 
Taube (2007) skriver att barns kunskaper av ordets betydelse är av största vikt för 
barnets senare läsutveckling, och att mycket av barnets läsförmåga går att utläsa från 
det. Valet blev att göra en studie om minnen och tankar av den första läsupplevelsen. 
Genom observationer skulle jag inte kunna få några djupare tankar och reflektioner om 
minnen och upplevelser av den första läsupplevelsen, då det knappast var troligt att 
detta var något som spontant skulle kunna komma upp under en klassrumsdiskussion. 
 
Barn och vuxnas upplevelser är intressanta därför att de beskriver förhållandet mellan 
läsning och upplevelsen av läsning. Kan det finnas ett samband mellan den första 
upplevelsen och fortsatta förhållningssätt till läsning i vuxen ålder. Taube menar att hur 
våra första läsupplevelser ser ut, och hur de följs upp påverkar i stark utsträckning hur 
vi formas som läsare i vuxen ålder. Vidare menar Taube (2007) att det finns ett starkt 
samband mellan vår självbild och prestationer i skolan. 
 
Att ha förmågan att kunna läsa är viktigt i vårt samhälle. Det handlar om demokrati, att 
kunna ta del i vår omgivning. Det är ofta vår förmåga att kunna läsa som avgör hur vi 
kommer att klara oss i samhället. Det avgör vilket värde vi får. Att kunna läsa och 
skriva är det första steget mot att bli en bildad och medveten person därför att det bland 
annat avgör hur effektivt vi kan ta till oss fakta av olika slag. Kan det finnas ett 
samband mellan den tidiga läsupplevelsen och den fortsatta läsningen i vuxen ålder? 
Kan vi som vuxna påverka våra barn och elever till att bli mera aktiva läsare om vi vet 
vilka läsupplevelser som påverkar oss positivt kan vi då i ett tidigt skede upptäcka och 
stärka svaga läsare? 
 
 
1.2 Disposition 
Inledningsvis har jag förklarat och beskrivit vad jag ska göra och varför jag vill 
genomföra denna studie. I kapitel 2 går jag igenom tidigare forskning om tidiga minnen 
av läsupplevelser. Detta följs av kapitel 3 som är syfte och frågeställningar. Därefter 
följer metodavsnittet där jag redogör för val av metod samt genomförande av studien. I 
kapitel 5 redovisas resultatet av studien. Sedan avslutas det med en diskussion i kapitel 
6 där jag diskuterar resultatet av min studie.  
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2. Forskning om tidiga minnen av läsupplevelser 
Examensarbetets teoretiska ramverk kommer framför allt från studier om tidiga 
upplevelser av läsning och ord. Vad har sagts och skrivits tidigare? Tankar om vad 
läsning och ord har haft för betydelse för den fortsatta utvecklingen om vilka minnen 
den första läsupplevelsen tar fram. 
 
Svensson (2011) skriver i sin avhandling om lärarstudenters tidiga upplevelser av 
läsning. Genom deras berättelser av tidiga erfarenheter och upplevelser av läsning i 
barndomen som har inspirerat till läsning och om vad den första läsupplevelsen har haft 
för inverkan på dem. I undersökningen har varje informant svarat på vad familjen och 
skolan haft för betydelse för dem, och hur det påverkat deras syn på läsning. Det som är 
gemensamt för informanterna är att deras första läsupplevelse består av högläsning i 
hemmet. En av informanterna minns extra tydligt den första upplevelsen av att kunna 
läsa en kapitelbok själv. Något som verkar vara väldigt viktigt för informanterna är att 
det i inskolningen av läsning upplevs som mycket viktigt att ha någon med sig. 
 
Det är framför allt är bekräftelse från andra människor samt delaktighet som är viktiga 
vid den första läsupplevelsen. Det ligger till grund för lärandet av läsning. Leklust och 
fantasi skapar intresse för läslust. Familjen blir den utgångspunkt där det först kommer i 
kontakt med ord och läsning. Lärare som inger osäkerhet skapar en känsla av oduglighet 
vilket i sin tur bidrar till en känsla av utanförskap. Ett barn som misslyckas under 
högläsningen befäster känslan av att inte kunna. Informanternas berättelser visar att 
inbjudan till läsning är viktig, men också att du ser dig själv som en läsare med 
utgångspunkt i dina tidigare erfarenheter menar Svensson (2011).  
 
I sin avhandling om populärkulturens möte med förskola och skola visar Fast (2007) hur 
barn tar till sig textorienterade aktiviteter och hur de tillåts använda dem. Det visade sig 
att barns läsupplevelse i väldigt tidig ålder består av texter och inte bilder. Det kan vara 
böcker, tidningar, cd omslag. Vidare skriver Fast att det som är gemensamt hos alla barn 
är att de får sina första läsupplevelser i ett sammanhang som är bortom formell 
undervisning. Vidare tar Fast upp situationer inom familjen där barn får sina första 
upplevelser. Det kan vara besök på biblioteket eller i ett sammanhang med familjen i 
form av dess intressen eller högtider. Det som är intressant är om jag i min 
intervjustudie kan se ett liknande mönster i den första läsupplevelsen. Har barnen även 
där läst sina första ord från hemmiljö. Och vilka minnen finns läsupplevelsen. 
 
Taube (2007) menar att förutsättningen för en lyckad läsinlärning är frihet. Att inte 
uppleva stress och att läsmiljön är varm och förstående är viktigt för att det ska bli en så 
kreativ miljö som möjligt. Skolan har ett ansvar att visa på vilket personligt värde 
läsningen har för barnen. På så sätt stärks barnens bild av läsupplevelsen som något 
positivt. 
 
Motivationen är en stark bidragande orsak till hur själva läsupplevelsen kommer att se 
ut (Taube 2007). Vi är alla födda med lust till att förstå hur världen fungerar. Vi är 
utrustade med en förmåga och stark önskan om att värdera oss positivt. Vem blir då 
motiverad att gå in i en process som kan ge en negativ bild av självbilden. Detta 
kommer med all sannolikhet att skapa obehagliga känslor. Att misslyckas flera gånger 
gör sedan att den naturliga nyfikenheten kommer att försvinna. Något som kommer att 
påverka läsupplevelsen negativt. Det kommer då att skapa en konflikt hos barnen då 
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lusten att värdera sig själv blir starkare än viljan att lära sig. Det kommer på sikt att 
skapa en negativ bild av läsupplevelsen. Vi har en medfödd glädje till att lära oss men 
den kan komma i osämja med vår lust att själva värdera oss positivt. 
 
Taube (2007) menar att barn i allt för tidig ålder blir konfronterade med allt för svåra 
uppgifter vilket gör att motivationen minskar. Detta skapar också en negativ bild av 
läsupplevelsen. Genom att utgå från barnens egna intressen minskar det risken för att 
skapa en negativ bild av läsupplevelsen. 
 
Taube (2007) skriver om pojkar och flickors läsupplevelse och att flickor i genomsnitt 
läser något bättre än pojkar. Detta kan ha att göra med att flickor oftast läser mer på 
fritiden än pojkar. Det sätter helt enkelt större tilltro till den egna läsförmågan. Pojkar 
väljer i högre grad bort läsning framför andra alternativ i skolan. En anledning till att 
pojkar väljer bort läsning kan vara att det i huvudsak är genusmärkt för flickor samtidigt 
som matematik och teknik är genusmärkt för pojkar. 
 
Liberg (2006) skriver att mycket av hur barn tolkar läsupplevelsen hänger ihop med hur 
barnen introduceras för läsning inom familjen. Att olika uppväxtförhållanden med olika 
språkliga bakgrunder har stor betydelse för hur barnen tar till sig läsning i skolan. Redan 
i tidig ålder skapas förutsättningar för barnen. Det har stor betydelse för hur upplevelsen 
av läsning kommer att vara i skolan. Där får också andra medier en betydande roll så 
som dator och videospel då det utgör en allt mer integrerad del i barnens språkliga 
utveckling. 
 
Liberg (2006) påpekar att det finns olika hinder vid läsinlärning. Hinder som tar bort 
mycket av glädjen av läsupplevelsen. Den skapar en negativ bild av läsupplevelsen. Där 
kan läsning utan mål vara något som tar bort motivation från barnen. Ett barn som inte 
ser sin läsning som meningsskapande får svårt att se målet med läsning. Att kunna 
skriva och läsa i olika sammanhang. 
 
Även Liberg (2006) poängterar hur viktigt det är med motivationen för att kunna ta till 
sig läsupplevelser. Att inte ha intresse av läsning eller skrivning är något som har stor 
påverkan på barnen. Om barnet inte är intresserad av läsning ska det inte heller pressas 
fram. Det gäller att behålla ett lugn, om barnet inte är motiverad på egen hand så gäller 
det att tänka i andra banor, så som gemensamma lässtunder för barnen. Det går även att 
motivera barnet till läsning genom olika ramsor och genom att samtala med barnet i 
olika former. Genomberättande, argumenterande, förklarande kan den vuxne hjälpa till 
att bygga upp ett intresse hos barnet som gör dem mer motiverad till läsning. 
 
Det som gör att barnet skulle bli motiverad till läsning är till en början att tala 
tillsammans med barnet om läsning. Sedan gäller det att läsa och skriva tillsammans 
med barnet. Det är viktigt att göra det på ett lekfullt sätt så att barnet kan skapa fantasi i 
språket. Samt att vara stödjande åt barnet och uppmuntra alla egna försök till läsning. 
 
Björklund (2008) skriver i sin avhandling om barns läsvanor i tidig ålder. Läsning för 
barn var sällan förekommande i skolan tidigare. Idag finns det ett annat synsätt över 
barns tidiga läsupplevelser. Leken och barns intressen är viktiga för läsupplevelsen. Rim 
och ramsor är ett inslag i hur barn tidigt får bekanta sig med ord och bilder. Det är inte 
är konstigt att det främst varit fokus på lek i tidig ålder, då det finns en stark tradition 
för det inom förskolan. Istället för att fokusera på läsning och läsupplevelsen, barns 
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erövrande av läsning står i nära relation till upplevelsen. Ofta förväntas det av det yngre 
barnet att läsning ska innehålla ett antal komponenter som förväntas finns för själva 
läsupplevelsen. Läsning är en lång och komplicerad process som startar i mycket tidig 
ålder med att barnet till en början kommunicerar med sin omgivning. Till en början 
består det av kommunikation mellan ansikten. Men det ger också viktiga kunskaper till 
barnet som sedan använder dessa kunskaper för att tolka sin egen läsupplevelse. Barns 
läsupplevelser i en tidig ålder kan skifta mycket då även deras synsätt på läsning 
förändras. Barn utforskar ständigt sin omgivning vilket gör det svårt att i tidig ålder 
kunna se i vilken riktning ett yngre barns läsning går. Läsupplevelsen påverkas ständigt 
av nya intryck från omvärlden. ”de viktigaste beståndsdelarna för barns förmåga att lära 
sig läsa var: ljud, fonologisk medvetenhet, språkbehärskning, ordförråd och 
läsförståelse” (Björklund, 2008, s.57). 
 
Björklund (2008) menar att läsning inom förskolan är en viktig ingång till om barnet 
kommer att få en positiv bild av läsning. Det är i tidig ålder som rutiner kan skapas för 
att väcka nyfikenhet kring läsning och läsupplevelsen. Många barn känner mening i 
läsning när det kan applicera till känslor och tankar i berättelserna. Den viktigaste källan 
till de tidiga läsupplevelserna är bildboken. Där får barnet en första inblick i olika 
livssituationer och känslor. Men den förmedlar också en interaktion mellan text och 
bild. Barnens bild av läsupplevelsen kan se olika ut beroende på hur barnen förhåller sig 
till läsningen. Visa barn koncentrerar sig på att bläddra medan andra barn vill ha någon 
som tittar på när det läser. Det är framför allt förståelse som är grunden till inspiration 
för läsning. Jag genomförde även en intervju med Elisabeth Björklund som jag refererar 
till i resultatdelen (intervjufrågor finns i bilaga 2). 
 
Problemet med barns brist av läskunnighet togs upp i tv-programmet Debatt, (2013) där 
resultatet av den senaste Pisa-undersökningen debatterades. Pisa-undersökningen är en 
studie över bland annat barns läskunskaper. Barnen är i femtonårsåldern. Studien var 
gjord bland alla barn i OECD-länderna. OECD står för organisationen för ekonomiskt 
samarbete och utveckling. Bland OECD är trettiofyra länder medlemmar. I programmet 
framkom flera olika åsikter om varför svenska barn visar så stora brister i sin 
läskunnighet. Några av argumenten var barn inte uppskattar skolan på samma sätt som i 
till exempel Kina. Därför ser inte barn i Sverige vilka möjligheter skolan skapar för 
deras framtid. Barnen måste därför bli mera flitiga och målinriktade i sina studier. 
Många barn lägger tid på fritidsintressen som fotboll och simning istället för 
skolarbetet.  
 
I tv-programmet Debatt (2013) framkom också att disciplinen måste bli bättre i 
klassrummet så att barnen kan få en bättre studiemiljö samtidigt som skolan ska behålla 
det som är bra och fungerar. Åsikterna var många om hur svenska barn ska kunna stärka 
sin läskunnighet. Lärare och rektorer måste få bättre arbetsförhållanden samtidigt som 
dagens skolsystem skapar skillnader mellan olika skolor.  
 
Sammanfattningsvis så finns det en del gemensamma drag i den tidigare forskningen. 
Bland annat att den omgivande miljön ska få barnen att känna frihet och inte tvång. Att 
känna stor press kan göra att läsinlärningen blir hämmad. Frihet skapar och lockar fram 
läslust och framför allt bidrar det till motivation och nyfikenhet hos barn. Bekräftelse 
och att känna delaktighet gör att barnen får trygghet. Detta skapar fantasi och ger läslust 
så att barnen vågar läsa. Ett barn som inte får bekräftelse och uppmuntran till läsning 
tappar lätt motivationen detta gör att barnen förlorar den naturliga nyfikenheten samt får 
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en sämre självkänsla. Det är otroligt viktigt hur barnet introduceras till läsningen, att få 
en trygg start ger självförtroende och skapar en viljeinriktning hos barnet. Något annat 
som är viktigt är att ha mål med läsningen, men det ska inte stressas fram. Om barnet 
inte har ett naturligt engagemang för böcker från början är det viktigt att låta det växa 
fram kanske med ett besök på biblioteket. Mycket av läsningen i början handlar om 
förväntningar, men från allra första början handlar läsning om ett socialt samspel mellan 
människor. 
 
 
 

3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att studera barns egna upplevelser och minnen av hur 
det gick till när det lärde sig läsa. Studien är avgränsad till att gälla barn i de yngre 
åldrarna såsom årskurs 3 av den orsaken att de har sin första läsupplevelse närliggande. 
Jag har även intervjuat vuxna för att undersöka om deras minnen skiljer sig från barnens 
första läsupplevelse. Syftet preciseras med följande frågeställningar: 
 

1. Vilka upplevelser och minnen har barn av hur det gick till när de lärde sig läsa? 
2. Vilka upplevelser och minnen har vuxna av hur det gick till när de lärde sig 

läsa? 
3. Skiljer sig minnen och upplevelser mellan barn och vuxna? 

 
Examensarbetet avgränsas genom att fokusera på yngre barns läsupplevelser samt 
minnen och tankar från två lärare och fyra barn. Med så många informanter har jag ett 
underlag för att kunna få en bild av barnens och de vuxnas första läsupplevelse. Jag kan 
också jämföra de vuxnas svar med barnens. Kan minnena från barnen vara starkare och 
mera upplevelsefulla än hos det vuxna. Det som skulle kunna skilja mellan barnen och 
det vuxna är hur minnena har förändrats. Har barnen samma minnen och tankar som det 
vuxna? Jag får se om mina informanter har samma minnen och tankar trots stora 
tidsskillnader sen den första läsupplevelsen ägde rum. Vad är det som eventuellt skiljer 
sig mellan barnen och det vuxna?  
 
 
 

4. Metod 
Vilken metod man väljer inför ett examensarbete beror på vad man vill undersöka. Mitt 
examensarbete handlar om barns och vuxnas upplevelser och minnen av läsning. Syftet 
är att få ta del av minnen och upplevelser. Därför har jag valt att genomföra intervjuer. 
Anledningen till att jag valt intervjuer som undersökningsmetod är att jag anser att det 
är framför allt då mina informanter på ett personligt sätt kan berätta om sina första 
läsupplevelser. Widerberg (2002) skriver att i intervjuer handlar det om att använda sig 
av det unika samtal som uppstår mellan intervjuare och intervjuperson. Att fånga upp 
och ta till vara på de känslor och berättelser som uppkommer i samtalet och att du följer 
upp de delar i intervjun som ger djup i det tema som intervjuerna handlar om. 
 
Widerberg (2002) skriver att alla studier bör vägledas i frågor som ”Hur kan det här 
(temat) utforskas? Att kunna hitta rätt metoder för att få fram det bästa resultatet. Jag 
anser att det kan vara svårt att veta vad andra metoder hade gett för resultat. Oavsett val 
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av metod så finns det alltid en subjektiv bedömning med i analysen av en intervjustudie. 
Tillsammans med mina informanter vill jag kunna ta del av deras första läsupplevelse 
med hjälp av en intervju om deras minnen och upplevelser. Vid ett genomförande av 
intervjuer kan jag gripa tag i mina informanters specifika minnen och läsupplevelser på 
ett sätt jag inte skulle kunna göra vid en observation eftersom det knappast är troligt att 
mina informanter skulle diskutera detta. 
 
Stukat (2005) påpekar att det är svårare att få med tankar och känslor med hjälp av 
observationer som mer används för att studera yttre beteenden, så att genomföra en 
intervjustudie blev naturligt när syftet var att fånga minnen och upplevelser. 
 
 
4.1 Urval 
Jag har valt att undersöka barns första läsupplevelser med utgångspunkt från årskurs tre. 
I mitt val av årskurs tre fanns tanken att barnen skulle vara relativt nya läsare. Det skulle 
inte ha gått för lång tid. Tanken är att barnen skulle ha ett mera aktivt minne av den 
första läsupplevelsen samtidigt som det skulle kunna svara på frågor om vad läsning 
betyder för dem. Då är det bra om barnen varit aktiva läsare i alla fall några år därför att 
det då hunnit få med sig läsupplevelser samtidigt som det har sina första lästa ord 
tidsmässigt nära sig. Jag gjorde intervjuerna vid en skola som hade inriktning mot 
årskurs ett till sex. I stort sett alla barn på skolan hade svensk etnicitet. 
 
Jag har intervjuat fyra barn och två vuxna som är lärare på skolan. Läraren fick berätta 
för barnen vem jag var, och varför jag var där. Sedan fick barnen själva anmäla sitt 
intresse. Av dessa valde läraren slutligen ut vilka av barnen som fick bli intervjuade. 
Det vuxna anmälde sitt intresse för intervjuerna via rektorn, som jag tidigare hade 
kontaktat via mail.  
 
Att genomföra denna studie med hjälp av intervjuer innebär att jag på ett personligt sätt 
kan ta del av tankar och upplevelser. Viktigt för mig var att intervjuerna genomfördes 
med barn i de lägre årskurserna då jag anser att de faktiskt kan berätta om sin upplevelse 
på ett mera nära och levande sätt än om jag valt ut barn från högstadiet. Att ha med två 
lärare gör att jag får med ett perspektiv till i intervjustudien. Då har jag ett 
tidsperspektiv av den första läsupplevelsen.  
 
 
4.2 Utformning av intervjuguide 
Johansson och Svedner (2010) skriver att man kan tala om två typer av intervjuer. Den 
ena är att använda sig av fasta frågor och den andra att använda sig av friare 
formulerade frågor. Det första kan man kalla strukturerade intervjuer och det andra 
kvalitativa intervjuer. 

I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna 
kan variera från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade svarar och 
vilka aspekter denna tar upp. Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den 
intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt om det intervjun behandlar. 
Då måste frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjlighet att ta upp allt 
hon har på hjärtat (Johansson & Svedner 2010 s.25). 
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Det är viktigt att kunna följa upp mina informanters svar med följdfrågor vid den här 
intervjustudien då jag vill kunna förmedla känslan av en upplevelse. Min intervjuguide 
kom att vara ganska grovt utformad (se bilaga 1). Med det menar jag att frågorna till 
intervjuerna utformades så att mina informanter ges en möjlighet att svara öppet på 
frågorna. Därför är de utformade så att de ska svara på syftets frågeställningar men ändå 
lämna en öppenhet för egen reflektion hos mina informanter. Bryman (2002) framhåller 
att det ska vara ”tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt” (s.300) 
 
Först tänkte jag att intervjustudien bara skulle innehålla barnens perspektiv. Sedan tog 
jag ett beslut där jag har med både barn och vuxna i studien eftersom det skulle skapa 
ett intressant tidsperspektiv. Samtidigt ville jag få med så mycket som möjligt av barnen 
och de vuxnas upplevelser av läsupplevelsen. Mina intervjufrågor öppnade en möjlighet 
till att bjuda in mina informanter till ett naturligt samtal om den första läsupplevelsen. 
Intervjuerna spelades in vilket skapade en möjlighet för mig att följa upp sådant som 
spontant kom upp utanför de ordinarie frågorna. Med en inspelningsbar iPhone kunde 
jag vara helt fokuserad på vad mina informanter hade att berätta. Jag behövde bara 
skriva ner stödord under mina intervjuer för att sedan kunna lyssna igenom dem 
noggrant efteråt.  
 
 
4.3 Intervjuer med barn 
Efter att ha varit ute i skolor vet jag av egen erfarenhet hur svårt det ibland kan vara att 
få barnen att faktiskt prata om det specifika ämne som en lektion eller ett samtal 
avhandlar. Det händer ibland att det hoppar över till något helt annat än vad det var 
tänkt från början. Jag funderade över att jag måste få barnen att prata avslappnat och 
öppet om sina minnen och läsupplevelser. För att de skulle känna sig bekväma försökte 
jag alltid småprata med dem innan själva intervjufrågorna. Det var till exempel frågor 
om vad de gjort på rasten eller vad de har för favoritämne i skolan. Om barnet svarade 
oväntat snabbt vid en intervjufråga så var jag noggrann med det skulle förklara vidare 
med följdfråga för att på så sätt få en uppfattning om trovärdigheten, något jag anser är 
viktigt när barnen ska beskriva en läsupplevelse. Det handlar om att öppna upp för 
tankar och minnen hos barnen. Om jag skulle ställt rakare frågor direkt till barnen så 
skulle det kunna göra att de känner sig låsta och inte vågar utveckla svaret. Doverborg 
& Pramling Samuelsson (2012) skriver om att använda sig av indirekta och direkta 
frågor till barn. De menar att den direkta frågan ställer krav på barnet att förklara sig 
och att frågor av mer indirekt karaktär ofta fungerar bättre när barnet ska berätta eller 
beskriva något. 
 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) påpekar också att barnet ofta anstränger sig 
för att ta reda på vad den vuxne vill att det ska svara. Det är framför allt det som skiljer 
ett barnsamtal från ett vuxensamtal. Barn är till större del mer följsamma än vuxna, 
vilket gör att det krävs mer lyhördhet under ett barnsamtal än under ett vuxensamtal. Jag 
anser att det är något av det svåraste att kunna vara lyhörd och fånga upp det som 
faktiskt är viktigt. Det ligger en utmaning i att kunna förmedla barnen och de vuxnas 
minnen och tankar då det både gäller att kunna skapa bra förutsättningar för barnen och 
de vuxna att minnas sin första upplevelse. Yttre omständigheter kan lätt påverka 
samtalssituationen oavsett om det handlar om ett enskilt barn eller i grupp (Doverborg 
& Pramling Samuelsson (2012). I min studie innebär detta att jag är medveten om hur 
lätt ett barn kan påverkas av de yttre omständigheterna. Ett barn kan lätt få för sig att jag 
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förväntar mig ett specifikt svar. Något som jag kan följa upp genom följdfrågor till 
barnen. På så sätt kan jag få en uppfattning om det verkligen menar vad det säger. 
 
 
4.4 Genomförandet av intervjuerna 
Intervjuerna genomförde jag med barnen i grupprum på skolan. Vi satt enskilt och hade 
inga andra elever eller lärare närvarande. Detta för att barnen inte skulle påverkas och 
distraheras av omgivningen. Innan jag började själva intervjun försökte jag prata om 
annat med barnen för att göra dem mera bekväma inför själva samtalet. Det kunde till 
exempel vara frågor om vad de gjort på rasten eller om vad de tycker om att göra på 
fritiden. Innan jag började intervjun förklarade jag också för barnen vad syftet var och 
varför jag ville genomföra intervjun.  Jag var också noga med att förklara för barnen att 
det inte var ett specifikt ord eller svar jag sökte. Utan att det var deras egen upplevelse 
av läsning som jag ville få berättat för mig. Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) 
menar att för att förstå barns genuina tankar måste man lära sig att sortera bort andra 
utsagor som kan komma att dyka upp i ett samtal. Det är också viktigt att vara 
uppmärksam på om barnet fabulerar och hittar på. Doverborg påpekar också att det är 
viktigt att vara uppmärksam på om det har varit en ledande fråga som barnet svarar på. 
Svaret kan då bli det barnet förväntar sig att den vuxne vill höra och inte det barnet 
faktiskt tycker och tänker. 
 
Intervjuerna med de vuxna genomfördes i skolans lärarrum. Med de vuxna var det inte 
lika viktigt att ha en avskild omgivning då de skulle kunna genomföra intervjun på ett 
bra sätt ändå eftersom du som vuxen vanligen vet vad som förväntas av dig.  
 
Jag spelade in intervjuerna med iPhone. Under varje intervju skrev jag också ner 
stödord, då blev det lätt att uppmärksamma och plocka ut intressanta utsagor. När alla 
intervjuer var färdiga skrev jag ut dem på papper så jag på ett bra sätt kunde få en 
detaljerad och överskådlig bild av varje enskild intervju. 
 
 
4.5 Studiens tillförlitlighet 
Stukat (2005) påpekar att tillförlitligheten på kvalitativa studier ofta ifrågasatts. Därför 
att det många gånger kan vara svårt att läsa av studiens resultat på ett sakligt sätt. Det 
kan lätt bli en allt för subjektiv bedömning av informanten. Men samtidigt är jag ute 
efter informanternas subjektiva läsupplevelse. Och den kan aldrig bli lika när alla 
informanter bär på olika minnen tankar och upplevelser. Min uppgift blir att tolka och 
återge mina informanters upplevelser. 
 
Det som kan påverka examensarbetets tillförlitlighet är om mina informanter inte svarar 
på ett sanningsenligt sätt. Att se studiens tillförlitlighet menas hur pass säker en studie 
är. Då barn kan svara på ett sätt utifrån vad det tror att jag vill höra. För att kunna leva 
upp till det har jag varit noga med att mina informanter ska känna sig bekväma under 
intervjun. Jag talade om varför jag ville genomföra intervjun. Därtill även att det inte 
var ett specifikt svar som jag frågade efter. Sedan var jag noga med att ge mina 
informanter tid till att svara. Jag ville inte att de skulle känna sig stressade av att behöva 
svara snabbt.  Märkte jag att mina informanter tvekade eller om jag kände att svaret var 
vad de trodde att jag förväntade mig så försökte jag alltid ställa en följdfråga för att 
kunna få ett klargörande. Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) menar dock att 
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detta går att undvika genom att ställa ordentliga följdfrågor till barnen så att deras 
genuina svar faktiskt kommer fram under intervjun. 
 
Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) menar vidare att detta kan undvikas med 
hjälp av bandade samtal vid intervjuer med barn. Detta därför att barn kan komma in på 
samma ämnen vid olika frågor. Då är det bra att kunna gå tillbaka för att lyssna på vad 
barnet faktiskt vill få fram. 
 
Jag anser att den åldersskillnad som finns mellan mig och barnen har betydelse för hur 
de svarar på intervjufrågorna. Då jag är betydligt äldre än mina yngsta informanter kan 
mina informanters svar mer handla om ett förväntat svar än om deras egna faktiska 
läsupplevelse. 

Som lärare måste man också vara lyhörd för hur lätt påverkade barn är i en 
samtalssituation, dvs. den följsamhet som barnet naturligt har, när den talar med 
en vuxen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2012,s.47). 

Med den aspekten i tanken har jag försökt ha ett medvetet förhållningssätt till mina 
informanters svar. Inte bara till barnen utan också till det vuxna. Därför att det även som 
vuxen kan vara lätt att ge förväntade svar i en intervju. Speciellt om den vuxna 
informanten känner stress då jag av erfarenhet från bland annat VFU-arbete vet hur 
stressigt många lärare har det i sin vardag. Ett sätt att undvika att känna osäkerhet runt 
trovärdigheten är att följa upp tveksamma eller för snabba svar. Jag är medveten om att 
detta kan uppfattas som att jag vill styra in mina informanter. Men jag känner ändå att 
det är bästa sättet att få ett utförligt och tydligt svar av mina informanter. Då jag vill få 
fram en subjektiv känsla av mina informanter blir det viktigt att få fram den faktiska 
upplevelsen från varje informant. Examensarbetets tillförlitlighet bedöms av om studien 
mäter det den är tänkt att mäta. Minnen och upplevelser är konstruerade och går inte att 
mäta i en skala med mätinstrument. Därför kan det vara svårt använda sig av begreppet 
validitet vid intervjustudier. Stukat (2005) menar att validiteten är ett betydligt svårare 
att mäta. Och att bra reliabilitet inte är en garanti för bra validitet.   
 
 
 

5. Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer den empiriska underökningen kopplas till de teoretiska 
utgångspunkterna. Det är tydligt att läsning väcker minnen oavsett om du är vuxen eller 
barn. Det finns alltid ett första minne av läsning. Jag kommer att redovisa intervjuerna 
på följande sätt: En beskrivning den första läsupplevelsen, vad som gav inspiration till 
läsning och vem som var med. Sedan avslutas det med upplevelse av läsningens 
funktion samt min slutsats. 
 
 
5.1 Den första läsupplevelsen 

Taube (2007) menar att mycket av barns läsning handlar om att ge barnet frihet. Att inte 
uppleva stress och press i sin läsning. På så sätt skapar det en positiv bild av läsning hos 
barnen som ser läsupplevelsen som något positivt. Det första jag vill ta reda på var hur 
det gick till när mina informanter lärde sig läsa. Här blev resultatet mellan mina 
informanter lika i avseende att alla hade sin första läsupplevelse från hemmet. Oftast 
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ihop med föräldrar eller syskon. De vuxna informanterna talade mer nostalgiskt kring 
sin första läsupplevelse än barnen. Bland annat utrycker en av de vuxna informanterna 
sig på följande sätt. 

Det är ju längesen, jorå e det var egentligen ingen hemma hos mig som läste 
särskilt mycket. Men jag är uppvuxen på landet och vi hade inte så mycket 
kompisar och sådär, men jag lärde mig läsa första treminen i årskurs 1 och till jul 
där så läste vi en berättelse som hete ekorren som var den sista i läsboken. 

Barnen beskriver sin första läsupplevelse ihop med de bokstäver det lärde sig först. Inte 
lika omgivningsbeskrivande som mina vuxna informanter utan mera hur det först lärde 
sig bokstäverna för att sedan kunna läsa korta ord som bland annat mamma och pappa 
som var det vanligaste ordet mina yngre informanter lärde sig först. En av mina yngre 
informanter beskriver här hur det gick till att lära sig läsa. 

Jag läste hemma och övade, jag läste lättlästa böcker hemma. Typ Lasse 
majadom är ganska lätta. 

Liberg (2007) menar att det är barnens språkliga utveckling i förskoleåldern som 
fungerar gemensamt med ett barns kommande skriv- och läsutveckling. Barn som har 
goda kunskaper om bokstäver och språkljud innan det börjar skolan har goda 
förutsättningar att bryta koden för läsning Vidare är också ett gott ordförråd en bra 
utgångspunkt för att få en ingång till tidig läsning. Liberg påpekar också att den allra 
första läsningen påbörjas inom familjen (Liberg, 2006, s.22). 
 
 
5.2 Inspiration till läsning 
I en intervju som jag genomförde med Elisabeth Björklund som sysslat med forskning 
om barns tidiga läsupplevelser i förskoleåldern menar hon att det framför allt är 
inspiration som är grunden till läsning. När det kommer till inspiration och hur det varit 
en drivkraft för mina informanter när de lärde sig läsa så tar mina informanter upp hur 
det mera varit en slump att det lärde sig läsa men att också nyfikenheten varit där i form 
av en läsvänlig miljö med mycket böcker i hemmet eller att sykonens läsning väckt 
deras egen nyfikenhet och intresse för böcker. En av mina informanter beskriver vad 
som kan ha inspirerat till läsning och säger följande i denna utsaga. 

Min syster läste mycket hemma 

Det är tydligt hos mina informanter att båda delarna, alltså en läsvänlig miljö samt 
närstående som läste, varit viktiga i den utveckling som lett fram till självständig 
läsning. 
 
 
5.3 Vem var med? 
Det andra som var intressant var vem som var med när mina informanter lärde sig läsa. 
Liberg (2007) skriver att barn får sina första läsupplevelser med den närmaste familjen. 
Mina informanter menade att det var svårt att komma ihåg vem som var med dem då det 
ofta har minnen både hemifrån och skolan. Barnen verkar till skillnad från de vuxna mer 
konfunderade över vem som faktiskt var med dem när de lärde sig läsa. Det verkar mera 
oklart för dem när de faktiskt lärde sig läsa. Mina vuxna informanter beskriver på ett 
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mera självklart sätt ögonblicket när det lärde sig läsa till en specifik händelse och 
tidpunkt. 
 
Kan detta ha att göra med att du som vuxen är mera klar över din egen läsutveckling? 
Jag kommer inte själv ihåg vem som var med mig när jag lärde mig läsa så detta 
behöver inte stämma för alla. Det kan också vara så att barnen inte berättar allt de 
kommer ihåg. Detta är en fara i barnintervjuer som jag skriver om i metodavsnittet. 
 
 
5.4 De första orden 
När mina informanter fått berätta sina minnen för mig om vem som var med när det 
lärde sig läsa var jag nyfiken på vad som var deras första ord. Finns det något samband 
mellan mina informanter. Kan det finnas ord som vi lättare lär oss? Väldigt få av mina 
informanter kommer ihåg vilket som var det första det lärde sig. Men en beskriver det 
på följande sätt” För att det är så rätt enkelt, bara två bokstäver” Ordet som min 
informant beskriver är mamma. Något som också bekräftas av mina vuxna informanter 
är att det är korta ord med få eller samma bokstäver som vi kodar av först. Den första 
läsupplevelsen sker oftast i hemmet. Därför tänker jag att det kan förklara varför många 
av mina informanters första ord var mamma och pappa då det oftast är dem små barn 
lever närmast. Andra ord som kommer till under den första läsupplevelsen sker mer av 
en slump. En av mina vuxna informanter beskrev det på detta sätt. 

Jag kommer ihåg att jag fått en griffeltavla julklapp. Och den stod jag och skrev 
bokstäverna på. Sen hade jag skrivit bara bokstäverna, och då kom min mamma 
in och sa oj kan du skriva sa hon. Och då hade jag skrivit snö utan att veta om 
det. 

 
 
5.5 Upplevelse av läsningens funktion 
När jag fått reda på vem som var med mina informanter när de lärde sig läsa och om de 
har något minne av det första ordet de läste ville jag få reda på vad för upplevelser det 
fått med sig av läsningen. Där hade mina informanter olika erfarenheter av vilka 
upplevelser de faktiskt fått med sig. Jag kan se skillnader mellanbarnen och de vuxna. 
De vuxna har fått ett större och bredare perspektiv på sin läsning. Detta tolkar jag som 
att barnen i sin unga ålder ännu inte har kunnat se sin läsning i ett avståndsförhållande 
där upplevelsen av läsning går att sätta in i ett större sammanhang av nöje och äventyr. 
Barnens upplevelser av läsning handlar mera om att läsa för att det är en nödvändighet i 
skolan och en uppmaning från deras föräldrar. Barnen berättade att det var bra att läsa 
för att kunna ta reda på något. Till exempel: 

Typ allting, om man ska veta något. 

Men läsning behöver heller inte ha en nyttofunktion. I den här utsagan nedanför 
beskriver en yngre informant när det kan vara bra att läsa. 

När man ska gå och lägga sig och vill slappna av. Då läser jag. 

Min slutsats är att barnen ser läsning som något nödvändigt som helst sker i samband 
med att söka information och att läsa som en uppmaning från lärare eller föräldrar. Att 
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läsa för nöje och äventyr kommer först under senare år när barnen fått en större vana 
och erfarenhet av läsning än vad de har i nuvarande ålder. Som vuxen har du utvecklat 
läsningen, och kan använda den som en helt annan funktion, så som läsning för nöjes 
skull. Även om en del barn redan i tidig ålder läser för nöje. Den första läsupplevelsen 
sker i hemmet. Både nu och tidigare, det är där vi hittar trygghet och ro till att ta det 
första stegen in i bokens värld. Vi slipper den stress och prestation som finns i skolan. 
Det första orden du lär dig, är ord som finns i din närhet, som till exempel mamma. Ord 
som är lätta att läsa samt har en stark koppling till barnet. Något som Elisabeth 
Björklund tar upp är att inspiration är grunden till läsning. Kan detta peka på att vi 
måste tänka till angående läsmiljön ute i skolorna? Något jag själv också har erfarenhet 
av är att skolmiljön allt som ofta är väldigt trist. Det kanske behöver skapas en mera 
lustfylld miljö för att barnen ska känna engagemang för läsning i skolan? 
 
 
 

6. Diskussion 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka barns och vuxnas läsupplevelser 
och minnen av läsning. Studien visade att våra första upplevelser är väldigt lika och att 
mina informanter har samma erfarenheter av hur och var den första läsupplevelsen ägde 
rum. Den var i hemmet tillsammans med mamma och pappa eller med en annan nära 
släkting. Anledningen till att hemmet är den första platsen för läsning förklaras av mina 
informanter med att de upptäckt bokstäver och böcker hemma. Där har de också fått en 
möjlighet att i lugn och ro upptäcka språket på egen hand. Hur viktig är då familjen för 
läsningen? Ja familjen har en stor betydelse för läsningen i tidig ålder, vilket bland 
annat Liberg tar upp i sin forskning där hon menar att familjen har en stor påverkan i 
hur barnen formas som läsare. Det är i hemmet som den första kontakten sker med 
böcker, och där spelar föräldrarnas tidigare relation till böcker en stor betydelse. Men en 
av mina informanter pekade istället på att det var miljön som hade varit avgörande för 
den första läsupplevelsen. Det var avsaknaden av andra aktiviteter som gjorde att min 
informant fick upp ögonen för läsning, inte att det fanns där som ett naturligt inslag från 
början. Där kan en läsrik hemmamiljö vara en stor tillgång för många barn. Men också 
hur samhället ser ut runt omkring. Finns det stora valmöjligheter av aktiviteter för 
barnen? Om inte kan en uppväxt ute på landet vara till en större fördel än en uppväxt i 
en storstadsmiljö där utbudet av andra aktiviteter lätt kan bli ett hinder för 
läsutvecklingen.   
 
Vad betyder då detta? Ja, att miljö är en betydande del i hur barn tar till sig den första 
läsupplevelsen. Men också att det finns flera faktorer som kan ligga till grund för att du 
ska vilja ta till dig läsning. Olika förutsättningar kan också bli till rätt förutsättningar för 
barn. Det skulle behövas fler studier med flera skolor från olika områden med barn som 
kommer från varierande uppväxtmiljöer för att kunna säga något mer säkert om detta. 
 
Fast (2007) tar i sin avhandling upp att nästan alla barn får sin första läsupplevelse 
bortom formell undervisning. Det kan vara under en högtid eller med familjen. Detta 
bekräftas av mina informanters svar. Det var bara en av mina informanter som menade 
att den första läsupplevelsen ägde rum i skolan och inte i hemmet. Detta kan jag dock 
tolka till att min informant befann sig i skolan under intervjun. Därför tänker jag att 
svaret som min informant angav inte speglade hennes egentliga första läsupplevelse 
utan mera var konstruktion av att min informant befann sig i skolmiljö och därför 



 

14 
 

möjligtvis upplevde sig tvingad att ange skolan som första plats för sin första 
läsupplevelse. 
 
Taube (2007) skriver om hur viktigt det är med frihet för att ta till sig läsning. Att inte 
känna krav och press i sin läsning. Men kan inte en hemmiljö med böcker skapa mycket 
press till läsning istället för nyfikenhet? Mina informanter diskuterar kring läsning och 
vad det har spelat för roll i hur det tagit till sig läsning. Där nämner inte mina 
informanter att deras hemmiljö skulle ha skapat någon extra press på dem att prestera. 
Mina informanters unga ålder kan dock göra att de inte än kan sätta sin egen hemmiljö i 
ett perspektiv där de kan se hur den har påverkat deras upplevelse av läsning i ett längre 
avståndsförhållande. 
 
Läsning och upplevelser av läsning kan vara svårt att sätta ord på för de flesta. Att 
komma ihåg hur och vad är inte alltid så lätt att sätta ord till. Men det är tydligt att mina 
informanter har någon bild av sin egen upplevelse även om det ibland handlat om 
väldigt vaga minnen. Går det att påverka ett barns första läsupplevelse? Nej att påverka 
upplevelser är svårt. Det känns mera som att det är avståndet till våra upplevelser som 
påverkar hur vi ser på dem. Mina yngre informanter hade svårare att beskriva sina 
upplevelser av läsning än mina vuxna informanter. 
 
Björklund (2008) menar att barns upplevelser av läsning kan skifta mycket eftersom 
deras synsätt på läsning skiftar med åldern. Här framkommer tydligt det svårigheter som 
finns att fånga en upplevelse med ord. Mina yngre informanter skulle säkert uttrycka sig 
på ett annorlunda sätt om bara ett par år. Jag menar också att en studie över upplevelser 
och minnen behöver göras om efter några år med samma informanter för att kunna få en 
bättre helhetsbild av upplevelsen. Därför att minnen förändras med tiden. Då förändras 
också minnen av läsupplevelser hos mina informanter. Därför har den här studien svårt 
att säga hur mina yngre informanters upplevelser skulle kunna vara till nytta för dem 
själva i nuläget. Vinsten skulle kunna komma senare när det kan se hur det har påverkat 
läsning under en längre tid. Så följaktligen skulle en studie av detta slag behöva pågå 
under en lågperiod. För att kunna se hur minnen förändras med åren. Det långsiktiga 
resultatet skulle också kunna användas för att utforma läsövningar för barn. Framtida 
forskning skulle kunna handla om att se vilka läsövningar som skulle kunna passa för 
barns olika läsupplevelser. Då skulle barn kunna få anpassad läsning utifrån sina egna 
minnen och upplevelser. I den studie som jag genomförde kan jag se att flera 
informanter hade varit till en fördel för att fånga in flera minnen och läsupplevelser. 
Då skulle det även gå att se hur barns läsupplevelser från olika bostadsområden ser ut. 
Vad finns det likheter och skillnader? 
 
I min metoddel tog jag upp hur jag genomförde mina intervjuer och hur jag resonerade 
kring valet av informanter. Något som kan ha varit en nackdel i min studie kan vara 
antalet informanter, både barn och vuxna. För att kunna se till återkommande mönster i 
intervjuerna av den första läsupplevelsen skulle ett större urval informanter behövts. En 
annan intervjumetod som skulle vara intressant att använda sig av är gruppintervjuer. 
Hur skulle det kunna forma mina informanters svar? Skulle det bli samma svar som vid 
enskilda intervjuer? Eller skulle minnen av den första läsupplevelsen skilja sig? I så fall 
varför skiljer sig resultaten olika åt? Inför mina intervjuer försökte jag göra mina 
informanter bekväma genom att först små prata med dem. Detta ansåg jag vara ett bra 
sätt att få mina informanter att slappna av inför intervjun. Men frågan är om det kan ha 
haft någon negativ påverkan i hur mina informanter svara under intervjun? Det kan vara 
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så att mina informanter inte tog mig på ett allvar. Samtidigt så behandlade intervjun 
upplevelser och minnen, något som jag anser i första hand inte påverkas av min attityd 
till mina informanter. Men naturligtvis kan också mina informanters bild av mig 
påverka hur de svarar. För det är oftast svårt att vara neutral när vi vanligen bär på 
förväntade bilder av vad omgivningen förväntar sig av oss. 
 
För framtida forskning skulle en sådan här studie kunna göras i större omfattning. Med 
skolor och informanter från olika städer och områden. Då skulle det troligtvis kunna gå 
att se hur läsupplevelser skiljer sig geografiskt.  Ser den första läsupplevelsen 
annorlunda ut för barn från glesbygden än barn som bor i en stad? En nackdel med att 
genomföra en större undersökning skulle kunna vara att det krävs stora resurser till att 
sammanställa en sådan form av studie. Det skulle också kunna vara svårt att se till varje 
barns trovärdighet, eftersom detta kan skilja mellan olika intervjuares enskilda 
bedömning. Något som är svårt vid den har typen av studier är att kunna läsa av dem på 
ett sakligt sätt. Det gör att det kan vara svårt att dra konkreta slutsatser av den här 
formen av studie. Inom framtida forskning skulle det kunna vara möjligt att gå in mera 
specifikt hos enskilda barn för att vid en djupintervju se vilka psykologiska orsaker som 
påverkar vår upplevelse av läsning. 
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Intervjuguide    Bilaga 1 
 
Studiens syfte är att utifrån frågeställningarna få så utförliga svar som möjligt av barn 
och vuxna angående deras första upplevelser av läsning. Huvudsyftet är dock att fånga 
deras första läsupplevelse.  Men också att se vilka eventuella skillnader som kan 
förekomma mellan barn och vuxnas upplevelser. Intervjuerna sker enskilt. Den spelas in 
för att sedan analyseras och sammanfattas. 
Följande frågeställningar hoppas jag få besvarade: 
Hur gick det till när du lärde dig läsa 
Vilket var ditt första ord du lärde dig läsa 
Vad har läsning haft för betydelse för dig 
 
Frågor 
1.Minns du hur det gick till när du lärde dig läsa? Berätta! 
Följdfrågor: 
Vem var med dig då? 
Vad läste du?  
2. Hur tror du att det gick till när du lärde dig läsa? 
Följdfrågor: 
Var det någon som undervisade dig då?  
Någon förälder? 
3.Minns du dina första ord du kunde läsa?  
Följdfrågor: 
Varför tror du att du lärde dig det ordet först? 
Vem var med dig då?  
4. Vad betyder det för dig att kunna läsa? 
Följdfrågor: 
Vad för upplevelser har du fått med dig med läsningen? 
Vilken användning gav läsningen dig? 
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Intervjufrågor till Elisabeth Björklund  Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till Elisabeth Björklund om läsupplevelser och minnen. 
I denna intervju vill jag få svar på varför Elisabeth blev intresserad av att forska om 
läsning. Samt vad som påverkar och gör skillnad i hur barn upplever sin första 
läsupplevelse. 
 
Hur kom det sig att du började intressera dig för den tidiga läsningen hos barn? 
Kan du berätta något om din forskning? 
Varför är kunskap om tidig inlärning av läsning viktig? 
Finns det något som överraskat dig där? 
Kan du se någon skillnad idag, än för trettio år sen? 
Hur påverkas barns inställning till läsning av sina tidiga läsupplevelser? 
Är det viktigt att barn läser? 
Vad händer med barnen när det läser? 
Finns det någon bok du skulle vilja rekommendera för den första läsupplevelsen? 
Finns det något som skiljer beroende av kön, socialbakgrund? 
Varför uppstår skillnader? Och vad kan läraren göra för att motverka det? 
Kan minnen av läsupplevelser påverka hur barnen kommer att uppfatta läsning i vuxen 
ålder? 
Har du några egna minnen av din första läsupplevelse? 
På vilket sätt har den påverkat dig? 
Om ja, hur? 
Om nej, varför? 


