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LESEVANER
I denne spørrelisten ber vi deg fortelle om ditt forhold til bøker og annet lesestoff, og til selve
det å lese. Noen leser mest aviser, blader og tidsskrifter. Noen leser fagbøker, faktabøker –
andre foretrekker lyrikk eller romaner. Men alle har vi et forhold til det skrevne ordet, enten
vi har lesing som yrke, som avkobling eller med det hovedmål å vinne kunnskap.
I dag rettes det mye oppmerksomhet mot fenomenet "ordblindhet" – dysleksi – ikke minst
etter at Kong Olav offentlig fortalte om sine leseproblemer gjennom livet. Tidligere visste
man lite om dysleksi, og mange med dette problemet fikk lite eller ingen hjelp i ungdommen.
Hvis noen av våre medarbeidere har hatt slike problemer vil vi gjerne høre om hvordan de ble
taklet i skoletiden, og hva det senere har hatt å si for leselyst og yrkesvalg.
Spørsmålene i spørrelisten er veiledende. Skriv gjerne fritt – jo mer du forteller omkring
spørsmålene, jo bedre. Som vanlig minner vi om at du kan være anonym. Skriv da navn,
adresse, fødselsår og yrke på en løs lapp, slik at vi kan nå deg med vår takk.
Det er lurt å lese gjennom hele spørrelisten før du begynner å svare.
Lykke til!

BARNDOM OG UNGDOM
Hvilke yrker har/hadde dine foreldre?
Hva fantes av bøker i ditt barndomshjem? Hvilke tidsskrifter og aviser ble lest i ditt
barndomshjem? Hvem leste hva – hvem var den ivrigste til å lese?
Var det vanlig med høytlesing i hjemmet? Hva ble lest? Hvem leste, hvem lyttet? Når på
dagen ble det lest?
Ble du oppmuntret til å lese av foreldre eller andre slektninger? Hva ble anbefalt å lese?
Var du selv glad i å lese som barn? Hva slags bøker/tidsskrifter/aviser likte du best (titler og
forfattere hvis du husker noen)?
Var det spesielle tider på dagen da du leste?

Var du glad i å gå på skolen? Hvilke fag likte du best?
Hva slags litteratur ble lest i klassen, som ledd i undervisningen (titler og forfatter)? Skriv ned
gode og dårlige minner fra lesing i klassen. Oppfordret læreren til lesing på egen hånd?
Fortell det du husker om skolebibliotek eller skoleboksamling. Lånte elever med seg bøker
hjem? Var det rift om bøkene? Snakket dere om det dere leste?
Var det lang vei til nærmeste offentlige bibliotek? Lånte du bøker der?
Var det vanlig i din oppvekst at venner lånte hverandre bøker, tidsskrifter, blader?
Var det andre mennesker som oppmuntret deg til lesing, lånte deg bøker o.l.?
Fortell om leseopplevelser som du spesielt husker fra din barndom og ungdom. Prøv å
beskrive hva det var som gjorde inntrykk på deg.
Fikk bøkene noen innflytelse på dine fremtidsplaner?

LESING I VOKSEN ALDER
Hva slags litteratur liker du å lese i dag? Fortell hvilken bok du leser nå, eventuelt hva du
leste sist og hva du planlegger å lese.
Leser du spesielle bøker til spesielle tider (ferier, hverdag, helg osv.)? Fortell!
Er det spesielle typer bøker som du misliker og aldri leser?
Har du noen favorittbøker som du leser om og om igjen? Hvilke? Hva er det ved disse bøkene
som gjør at du vender tilbake til dem?
Omtrent hvor mange bøker tror du at du leser pr. år (f. eks.: under 10, 10-20, 20–30, over 30
osv.)?
Har du som voksen lest om igjen bøker du satte spesielt pris på da du var barn? Hvordan var
den opplevelsen?
Har du lest/leser du ofte høyt for dine barn/barnebarn?
Lytter du til lydbøker? Ved hvilke anledninger?
Når på døgnet er din beste lesetid (for bøker, blader, aviser)?
Er det perioder/dager da du overhodet ikke leser? Fortell om det.
Hvor mange bøker eier du/familien (ca. antall, eller oppgi i hyllemeter)?
Hvor i hjemmet er bøkene plassert? Er bøkene plassert i hyllene etter et system – eller settes
de mer tilfeldig der det er plass?
Hvor ofte kjøper du bøker til deg selv? Hva slags bøker?
Vet du sånn omtrent hvor mange penger pr. år du bruker på bøker?
Er du medlem av en eller flere bokklubber? Hvorfor meldte du deg inn?
Får du tid til å lese de bøkene du kjøper?
Er du – eller har du vært – medlem av lesesirkel? Hvem arrangerte den?
Er du – eller har du vært – medlem av leseklubb der litteratur ble diskutert? Hva slags
litteratur? Fortell!
Låner du bøker på bibliotek? Hvor ofte? Hva slags bøker?
Låner du ofte bøker av venner?
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Låner du ofte bort dine egne bøker? Noterer du ned hvem du låner til? Hender det at du ikke
får igjen bøker du har lånt ut?
Abonnerer du på aviser, tidsskrifter, årbøker o.l.? Hvilke?
Kjøper du aviser i løssalg? Hvilke – hvor ofte? Kjøper du ukeblader? Hvilke – hvor ofte?
Gir du bort bøker som gave? Fortell hvem du gir bøker og hva slags bøker du gir bort. Får du
ofte bøker i gave?
Hvor lenge (omtrent) ser du på fjernsyn pr. dag? Kan du si noe om forholdet mellom lesing og
radio/fjernsynstid for deg, før og nå?
Skriver du selv (artikler, avisinnlegg, fortellinger, dikt, dagbok)? Hvem er dine lesere?
Hvilken plass har lesingen i livet ditt? Har dette endret seg med tiden?
Prøv å fortelle noe om hva lesingen gir deg, hva du finner og gledes over i det du leser.

Anne Moestue
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