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Abstract: The aim of this master thesis is to obtain a greater 

understanding of children’s choice of favourite books, 
insight in their reading experiences and their thoughts about 
the reading of these books. We also want to investigate if, 
and if so, how children’s librarians obtain knowledge of the 
children’s reading preferences and reading experiences and 
how they use this knowledge in their work to stimulate 
children’s reading. To reach our aim we have been carrying 
out quantitative interviews with six children aged nine to ten 
years and three children’s librarians working in public 
libraries. As a theoretical starting point we use the reader-
oriented theory and Chambers’ Reading circle, which states 
that support from adults is the most important factor in the 
child’s reading process. The empirical results are linked to 
theories and earlier research and are analysed under four 
different themes. The results show that the majority of the 
favourite books chosen by the children are adventure stories. 
However, the children did not choose the same books and 
this suggests that each child feels something special for his 
or her choice. This corresponds with what the reader-
oriented theory states, namely that meaning is created 
between the reader and the text and it points out the 
importance of using the reader’s perspective, in this case the 
reading child. The interviews with the children’s librarians 
confirm the importance of focusing on the child. For that 
reason we have reworked the Reading circle, placing the 
child in the centre as the main influence factor in the reading 
process.  
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1. Inledning 
 

Skönlitteratur utvecklar kanske fantasin mer än någon annan litteratur. En 
människa med fantasi klarar bättre att lösa uppgifter i vardagslivet och hanterar 
problemsituationer lättare, så det är viktigt att stimulera fantasin. Vissa medier 
serverar allting färdigt, orden förses med bilder i serier, TV och film, men när man 
läser skapar man sina egna bilder. Det kan man ha nytta av i många sammanhang: 
vid inlärning, under allt slags skapande och i ett visionärt tänkande. (Norberg 2003, 
s. 92)  

 
En del vuxna upplever dagens medieutveckling som oroväckande medan andra ser den 
som positiv. De som oroar sig är bland annat rädda för att många av de barn som växer 
upp idag inte lär sig att läsa och skriva ordentligt. Andra mer positivt inställda menar att 
olika medier samverkar och att även dagens barn lär sig att läsa och skriva, kanske på 
ett annorlunda men inte nödvändigtvis sämre sätt. Vad vi än tycker om den uppsjö av 
medier som finns att välja på är det faktiskt så att de flesta barn fortfarande läser böcker 
på sin fritid. Enligt Kulturbarometern 2002 hade över 80 procent av barnen i åldrarna 9-
14 läst för nöjes skull under den senaste fyraveckorsperioden (Kulturrådet 2003, 
Bokläsning). 
 
Under arbetet med vår B-uppsats inom utbildningen Biblioteks- och 
informationsvetenskap, Forskning om ungdomars läsvanor, och senare under 
utbildningen när vi skrev ett arbete om facklitteratur för barn, väcktes många 
funderingar kring barns läsupplevelser och val av böcker. Vi började diskutera vår egen 
barndoms läsupplevelser och våra barns val av favoritböcker. Båda var vi så kallade 
”slukarbarn” när vi växte upp och har många fina barndomsminnen kopplade till just 
läsning av böcker. Vi vet därför att det finns andra dimensioner att finna i böckernas 
värld än för att bli mer läskompetent eller för att söka information. En viktig anledning 
till att vi människor, trots alla andra medier som omger oss, fortfarande läser böcker på 
vår fria tid menar vi är de unika läsupplevelser de skänker oss. Detta måste väl då också 
fungera som en viktig drivkraft när barn idag blir läsare?  
 
Går det att i förväg veta vad en människa får för upplevelser av att läsa en bok? Är det i 
boken som läsupplevelsen sitter? Eller är det så att människan som läser boken 
tillsammans med texten och situationen skapar upplevelsen? Och om det är så, hur ska 
vi vuxna i rollen som förälder, bibliotekarie eller lärare kunna hjälpa barn att få tillgång 
till böcker som de tycker om att läsa och som kan ge dem de upplevelser de söker? Vi 
tycker att alla barn ska ha rätt till möjligheten att få uppleva bokens magiska värld och 
att alla barn ska få göra det på sitt sätt med de böcker som de tycker om.  
 
Ovanstående frågeställningar blir än mer betydelsefulla i perspektivet av vår egen 
kommande yrkesroll som bibliotekarier. Vi tror att det är genom samtal med barnen 
själva om deras läsupplevelser och favoritböcker som vi kan få större förståelse för att 
de ofta föredrar olika böcker och upplever dessa på olika sätt. Detta i sin tur kan vara en 
hjälp för att lotsa barn vidare till nya läsupplevelser.  
 
Vi är inte ensamma om att tycka det är viktigt att utgå från barns perspektiv. Bland 
annat skriver Lars Brink i sin studie Försvunna bokslukare? Om läslust och läsvanor 
hos elever i grundskolan i fyra Gävleborgskommuner att: ”Med vidgade kunskaper om 
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barns läsning och läsutveckling kan lärare och andra vuxna lättare hjälpa barnen i deras 
utveckling till läsare.” (Brink 2000, s. 3) Cai Svensson skriver: ”Det behövs forskning 
som uppmärksammar barns eget perspektiv på läsning och litteratur.” (Svensson 1989, 
s. 12) Vidare säger han att det ”finns flera goda skäl till för en alternativ 
forskningsinriktning, som uppmärksammar vad barn och ungdomar faktiskt läser och 
hur de läser, det vill säga vad barns och ungdomars perspektiv på såväl den s k 
kvalitetslitteraturen som annan litteratur innebär” (Svensson 1989, s.13). Tyvärr kan 
inte vi se att det har publicerats mycket nytt inom detta område de senaste tio till femton 
åren. 
 
Kristina Löcsey har i sin magisteruppsats Tycker du som jag? - Vad sju ungdomar anser 
om en bibliotekaries bokval valt att titta närmare på ungdomar i åldern 14-15 år med 
frågeställningarna: ”Har bibliotekarier kunskap att välja ’rätt’ böcker eller god litteratur 
för ungdomar?” och ”Hur upplever och värderar ungdomarna böckerna som 
bibliotekarier rekommenderar dem?” (Löcsey 1999, s. 3) Utifrån hennes 
frågeställningar kan det vara intressant att vända på problemet och istället fråga sig vad 
bibliotekarier anser om barns egna val av favoritböcker och vilka läsupplevelser dessa 
kan ge dem. Vi tänker då främst på barnbibliotekarier som i sitt arbete möter barn med 
olika behov och intressen som ska tillfredsställas.  
 
Bibliotekarier har också varit barn med minnen av egna favoritböcker vilka givit 
läsupplevelser som motiverat dem att bli läsare. Men det är lätt att som vuxen glömma 
bort hur det var att vara barn. Vilka böcker var favoriter och varför var de så bra? Vad i 
boken berörde, var betydelsefullt och gjorde en glad eller ledsen? Vi undrar om det som 
vuxen är möjligt att, även om vi minns vår egen barndom, förstå och sätta oss in i den 
verklighet barn av idag lever i, som har ett så brett utbud av böcker och andra medier att 
välja på. Hur gör barnbibliotekarier för att skaffa sig kunskap om barns läsupplevelser 
och läspreferenser? 
 
Problemet kan formuleras som att: Vi tror att fler barn skulle läsa böcker och med större 
behållning om de fick bättre hjälp att hitta för dem ”rätt” böcker. Något som vi menar 
kan bli fallet om vi vuxna skaffar oss kunskap om och en större förståelse för att barn 
dels föredrar olika böcker men också kan uppleva samma bok på skilda sätt. Vår 
förhoppning är att denna studie ska ge oss föräldrar och blivande bibliotekarier, men 
även andra, redskap för att bättre kunna stimulera barn till läsning.  
 

1.1  Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår uppsats är att genom samtal med några unga läsare få en större förståelse 
för barns val av favoritböcker samt en inblick i deras läsupplevelser och funderingar om 
och kring läsningen av dessa böcker. Delvis med utgångspunkt i samtalen med barnen 
kommer vi att intervjua ett antal barnbibliotekarier för att undersöka om och i så fall hur 
de skaffar sig kunskap om barns läspreferenser och läsupplevelser samt hur de i 
förlängningen använder sig av dessa kunskaper i sitt arbete med att stimulera barns 
läsning. 
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De frågor vi utifrån denna begränsade studie tänker undersöka och besvara är: 
 

• Vilken eller vilka böcker har barnen valt att se som sina favoritböcker och hur 
kan dessa beskrivas? 

 
• Hur beskriver barnen själva sin läsning och upplevelser av dessa favoritböcker? 

 
• Vilka faktorer i barns läsmiljö påverkar deras läsning och läsupplevelser? 

 
• Hur ser barnbibliotekarierna på barns läsning, läspreferenser och läsupplevelser 

samt sitt eget arbete för att stimulera barns läsning?  
 

1.2  Förklaringar och avgränsningar 
 
Uppsatsen var från början tänkt att författas av en av oss. Den första delen av den 
kvalitativa studien, samtalen med barnen, genomfördes också av en person. Vi såg efter 
en tid möjligheten att utvidga studien med ett vuxenperspektiv, intervjuer med 
barnbibliotekarier, och beslöt efter godkännande att slutföra uppsatsen tillsammans. 
Detta förklarar användandet av ”jag” istället för ”vi” i delar av metodavsnittet1, samt i 
presentationen av samtalen med barnen. 
 
De barn vi har samtalat med är 9-10 år gamla och går i år tre. En ålder då de flesta kan 
läsa och gör det samt till stor del själv väljer den litteratur de vill läsa.  
 
För vuxenperspektivet, har vi valt bibliotekarier som arbetar på barnavdelningar 
tillhörande folkbibliotek. Barnbibliotekarier vilka i första hand förmedlar barns 
fritidsläsning.  
 
Ordet kvalité betyder enligt Svenska Akademiens ordlista ”god beskaffenhet” eller ”inre 
värde” (1984, s. 256). Vad som anses vara god kvalité vad gäller litteratur ändrar sig 
över tiden. Jofrid Karner Smidt beskriver kvalitetskraven på de norska folkbiblioteken 
som att det är något som inte är definierat, inte heller stabilt utan något som det råder en 
tyst enighet om inom den norska kulturella eliten (2002, s. 3). Vi kommer i denna 
uppsats inte att direkt diskutera barnböckernas kvalité men det kommer ändå att beröras.  
 
I den litteratur som refereras till under kapitel 2. Teori och tidigare forskning 
förekommer ett antal olika beteckningar på böcker som ingår i en serie med samma 
huvudperson/personer. Några exempel är serieböcker, böcker i serier, långserier och 
fortsättningsböcker. Vi har valt att hålla oss till den beteckning som respektive refererad 
författare använder sig av. I kapitel 5. Analys och diskussion och i kapitel 6. 
Konklusioner använder vi beteckningarna serie-, långserie- samt fortsättningsböcker. 
 
I denna stud ie avser vi att främst titta närmare på barnens fritidsläsning av böcker, vilket 
innebär läsning av fiktionsböcker men det kan även inbegripa andra typer av böcker 
som barnen väljer att läser på sin fritid, till exempel facklitteratur och skolböcker. Det 
kan ibland vara svårt att särskilja den läsning som sker i skolan från den som sker på 

                                                 
1 3.2 Enkätundersökning och urval av barn, 3.3 Samtalsmetod barnen, 3.4 Kvalitativa intervjuer med 
barnbibliotekarierna och 3.5 Urval och genomförande. 
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fritiden. För att försöka finna fram till barnens fritt valda läsning har vi därför valt att i 
samtalen utgå ifrån den bok som barnen själva uppgivit som sin ”favoritbok” och/eller 
”bästa bok”. 
 

1.3  Disposition 
 
I uppsatsens första kapitel berättar vi bakgrunden till studien, redogör för vårt syfte samt 
presenterar frågeställningarna. Därpå följer ett avsnitt med förklaringar och de 
avgränsningar vi valt att göra.  
 
Kapitel två inleder vi med ett avsnitt om litteraturreception. Därefter presenteras den 
teori och tidigare forskning som vi anser vara relevant för studien under fyra 
övergripande rubriker. De områden vi belyser sett ur olika aspekter är boken, barnet 
som läsare, läsmiljön samt bibliotekariernas arbete 
 
Den metod vi valt för insamlingen av det empiriska materialet presenteras och 
diskuteras i kapitel tre. Vi beskriver tillvägagångssätt och motiverar de 
ställningstagande vi gjort. Avslutningsvis beskrivs också den me tod som använts för 
analysarbetet. 
 
I kapitel fyra återges samtalen med de sex barnen och deras valda favoritböcker 
presenteras. 
 
Under kapitel fem genomförs den fortsatta analysen av empirin som en diskuterande 
analys under fyra valda teman. Resultatet från samtalen med barnen och intervjuerna 
med barnbibliotekarierna kopplas samman med den teori och tidigare forskning vi valt. 
 
I kapitel sex besvara vi våra frågeställningar och för ett resonemang kring resultatet. 
 
Kapitel sju innehåller våra avslutande reflektioner kring resultatet samt förslag på vidare 
forskning.  
 
En sammanfattning avslutar och följs av en käll- och litteraturförteckning samt bilagor.  
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2. Teori och tidigare forskning 
 
Kapitlet inleds med ett avsnitt om litteraturreception representerad av en av 
receptionsforskningens förgrundsgestalter Louise M. Rosenblatt. Det är detta synsätt, 
hur mening skapas från text/litteratur, uppsatsen i grunden vilar på. Den teori och 
tidigare forskning som vi anser vara relevant för denna studie har vi valt att strukturera 
under följande fyra rubriker: Texten/Boken, Läsaren/Barnet, Läsmiljön samt 
Barnbibliotekarien. Dessa följer våra frågeställningar och ska ses som olika aspekter 
förknippade med barnet som läsare. Först ett avsnitt om böcker barn i användargruppens 
ålder föredrar att läsa, sedan belyser vi det läsande barnet, den användargrupp studien är 
inriktad på, från olika perspektiv. Därefter ett avsnitt om läsmiljön vilken har betydelse 
för barns läsning och slutligen behandlas barnbibliotekariernas roll samt deras arbete för 
att stimulera barns läsning. Vissa teoriavsnitt har därmed blivit svårplacerade, beroende 
på innehållet och/eller för att vi för förstålighetens skull inte har velat dela dem. Vi 
anser det är viktigt med en helhetssyn, men genom att presentera delarna kan det 
tydligare visa på deras inbördes förhållande och samband. 
 

2.1  Litteraturreception 
 

Många hävdar att litteraturen finns mellan pärmarna – att det bara är att slå upp 
boken och läsa rätt innantill, så finns litteraturen där på boksidorna. Detta är helt 
enkelt inte sant, och man skall inte tro dem som säger så. Om man ser sig omkring, 
finner man i stället lätt att litteraturen skapas av människor för andra människor, 
och att den skapas på nytt av dessa andra människor som läser den, som förstår den 
på sitt sätt och som tolkar och värderar den på sitt sätt. Det är inom och mellan 
dessa människor som vi finner litteraturen – mellan pärmarna finns bara bokstäver, 
krumelurer på papper. Det krävs människor för att det skall bli någonting av dessa 
krumelurer. (Hansson 1985, s. 1f) 

 
Litteraturvetenskapen har genom tiderna använt olika metoder för att analysera, 
klassificera, tolka och värdera litterära texter. På 1970-talet fick läsarorienterade 
riktningar, som ville lyfta fram läsarens roll, sitt stora genombrott. Dessa brukar med ett 
gemensamt namn benämnas receptionsanalys eller läsar-responsmetoden, reader-
response criticism. Enligt Lars Wolf är alla receptionsforskare och teoretiker ense om 
”att en texts mening inte är bunden till författaravsikten, utan att den alltid påverkas av 
vem som läser texten och i vilka sammanhang läsningen äger rum” (Wolf 2002, s. 13ff). 
Fokus inom forskningen ligger därmed på läsaren vilken skapar mening i olika litterära 
texter. 
 

2.1.1 Louise M. Rosenblatt 
 
Louise M. Rosenblatts bok Literature as Exploration, som gavs ut första gången 1938, 
har inspirerat litteraturforskare och lärare i över sextio år. Trots att hon utgår från äldre 
läsare än de i vår användargrupp, barn i år tre, och främst vänder sig till yrkeskategorin 
lärare, anser vi att hon är relevant för vår studie.  
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Kärnan i hennes teori är ”föreställningen om dikten som en händelse i en läsares liv, 
som en handling, ett skapande, en eld som närs av mötet mellan en särskild personlighet 
och en särskild text vid en särskild tidpunkt” (Rosenblatt 2002, s. 13). Hon förklarar att 
vid läsningen av ett litterärt verk kopplar läsaren, beroende på tidigare språk- och 
livserfarenheter, ihop tecknen på sidan med olika ord, upplevelser, händelser och 
föreställningar och att det beror på ordens särskilda innebörder för den enskilde läsaren 
vad verket kommer att kommunicera till honom eller henne. Vidare menar Rosenblatt 
att likväl som läsarens personlighet och intressen till stor del formas socialt, är den 
litterära texten, liksom själva språket, en social produkt. Varje litterär teknik har även 
den ett socialt ursprung och den aktuella litterära traditionen påverkar både skapandet 
och mottagandet av litterära verk (ibid., s. 39ff). En litterär standarddiet för alla elever 
är enligt Rosenblatt förkastlig. Ett heterogent samhälle kräver ett brett urval av litteratur 
med variationer för olika grupper och individer, som kan fungera som en brygga mellan 
den enskildes egna erfarenheter och litteraturen. De böcker som tillhandahålls måste ha 
en koppling både till elevens tidigare och nuvarande intressen, bekymmer och 
ambitioner (ibid., s. 69). Den första upplevelsen av en text är läsarens egna personliga 
och ingen annans och även om den kanske inte alls tycks göra boken rättvisa så är det 
denna upplevelse som utgör verkets nuvarande mening för honom eller henne (ibid., s. 
54f). Rosenblatt anser att litteraturens förmåga att erbjuda nöje och avkoppling är det 
viktigaste skälet till att den överlever och att de böcker som enbart läses för nöjes skull 
trots allt tillfredsställer bestämda behov och intressen. Därför har denna litteratur, 
kanske mer än den litteratur som eleven måste läsa i skolan, en potentiell förmåga att 
påverka läsarens personlighet och handlande (ibid., s. 147f). Men litteraturen verkar i 
det typiska fallet inte på ett direkt och plötsligt sätt utan utövar oftast sitt inflytande 
genom en kumulativ effekt av ett antal litterära upplevelser som sammantaget påverkar 
den unge läsaren (ibid., s. 156f). Det kan också, enligt Rosenblatt vara en fara att barn i 
skolan uppmanas att läsa sådan litteratur som kräver att de hela tiden ska försöka förstå, 
på grund av svåra ord, ett ålderdomligt språk eller krånglig meningsbyggnad som de 
inte är vana vid. Hon menar att vuxna sällan tar på sig uppgiften att ständigt läsa verk 
med ett för dem främmande ordförråd eller med en komplicerad stil som kräver stor 
ansträngning och uppmärksamhet. För det mesta väljer de läsning som ligger på deras 
nuvarande vokabulär och kunskapsnivå (ibid., s. 169). 
 
Sammanfattande kommentarer: 
Rosenblatts viktiga budskap är, menar vi, att texten i en bok tolkas och upplevs olika 
beroende på vem som läser den och i vilken situation den läses samt betydelsen av att 
utgå ifrån läsarens, i denna studie barnets perspektiv. 
 

2.2  Texten / Boken 
 
Under rubriken presenterar vi texten/boken ur olika aspekter. Den första är barnbokens 
utformning och anpassning till barnet, den andra belyser vad barn själva föredrar att läsa 
och den avslutande ger beskrivningar av och åsikter om de böcker som, enligt forskare, 
många barn i åldern 9-12 år läser. 
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2.2.1 Adaptation 
 
Enligt Kari Skjønsberg betyder ordet adaptera avpassa, anpassa, lägga till rätta för men i 
litteratursammanhang används begreppet på många olika sätt. Förutom att böcker 
författas speciellt till målgruppen barn- och ungdom är några vanliga tillfällen för 
adaptation: när litteratur omarbetas för att passa andra medier, en roman adapteras till 
film eller radioteater, böcker för vuxna skrivs om för att passa barn och ungdomar, 
utländska böcker översätts och adapteras till svenska förhållanden (Skjønsberg 1982, s. 
9ff). Även Bo Møhl och May Schack definierar begreppet adaptation, som de föredrar 
att kalla adaption2, med strävan att anpassa litteraturen till barnet (1982, s. 17). Enligt 
Göte Klingberg är det vissa hänsynstagande som kan betecknas med termen adaptation 
vilket i detta sammanhang kan beskrivas på följande sätt: ”Den för barn utgivna 
litteraturen anpassar sig sålunda till sina presumtiva mottagares intressen, behov, 
upplevelsesätt, kunskaper, läsförmåga etc.” (Klingberg 1972, s. 95) Läsarnas ålder bör 
också ha betydelse för adaptationen, ju yngre läsarna är desto större grad av adaptation 
(ibid., s. 95). 
 
Klingberg har skapat ett preliminärt schema över olika adaptationsformer vilket vi i 
korthet presenterar nedan. 
 

• Stoffväljande adaptation - innebär begränsningar på grund av läsarnas bristande 
kunskaper, erfarenheter, intressen, behov och upplevelsesätt. Det kan till 
exempel vara att undvika svåra eller ålderdomliga ord, att låta barn eller 
ungdomar stå som huvudpersoner och ha i åtanke att barn inte upplever komik 
eller skräck på samma sätt som en vuxen. 

  
• Formväljande adaptation - att av hänsyn till läsarnas svårigheter med att hålla 

samman stora enheter välja att hålla ner antalet motiv och avvikelser från 
huvudhandlingen. Färre hänsyftningar till andra litterära verk, talesätt och 
historiska händelser. Fler ”jag-berättelser”, färre redogörelser för tankar, och 
mindre miljöskildring. Bibehålla spänningen genom att utgången inte antyds 
under berättelsens gång samt att bokens problem blir löst för att tillfredsställa 
behovet av ett lyckligt slut. 

 
• Stilväljande adaptation - med stil avses här det språkliga framställningssättet 

vilket innebär att till exempel använda ett mindre ordförråd med tanke på unga 
läsares bristande ordkunskap, att använda kortare meningar med hänsyn till 
deras läsförmåga samt ökad användning av verb för att skapa rörelse och 
handling. 

 
• Medieväljande adaptation - innebär att vissa antagande om barnens 

förutsättningar och intressen leder till adaptation till exempel beträffande 
böckernas längd, format och antal illustrationer (Klingberg 1972, s. 97ff). 

 
                                                 
2 Termen adaptation har enligt Klingberg föreslagits av Brüggeman (1966) och använts av Dahrendorf  
(1967). Därefter har Klingberg själv försökt precisera termen ytterligare. Klingberg menar att termen 
förefaller vara internationellt användbar då ”adaptation är såväl engelska, franska och tyska (där oftast 
Adaption)” (Klingberg 1972, s. 95).  
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Vivi Edström utgår i huvudsak från Klingbergs allmänt vedertagna definition av 
begreppet adaptation, men lägger ett mer konstnärligt perspektiv på begreppet istället 
för Klingbergs pedagogiska (1986, s. 351). Hon säger att det är nödvändigt att ta hänsyn 
till barns fattningsförmåga, kunskaper och erfarenheter vilket ofta innebär hårt arbete 
och strävan efter att skapa klarhet och precision i författandet (ibid., s. 351). Edström 
hänvisar bland annat till den danske språkforskaren Hans Jørgen Schiødts teorier och 
begrepp i uppsatsen Sproget i børne- og ungdomslitteraturen, som ingår i boken Børne- 
och ungdomsbøger. Schiødt menar att det knappast går att definiera språket i barn- och 
ungdomslitteratur genom att skapa några grammatiska och stilistiska formler. Istället 
föreslår han analys av texter som erfarenhetsmässigt visat sig fungera som barnlitteratur 
och utgår från två övergripande begrepp: variation och orientering. Med variation menar 
han den rörlighet och omväxling som brukar finnas i barnboken. Bokens handling bör 
vara livlig och de olika situationerna avlösa varandra i ett snabbt tempo vilket leder till 
att reflektioner och beskrivningar begränsas. Enligt Schiødt är orientering lika viktig 
som variation. Ett medel som författaren kan använda för att göra framställningen 
konkret och tillgänglig. En god orientering innebär att beskrivningarna är välgjorda och 
att personerna är tydligt insatta i sin miljö. Det som enligt honom verkar karaktärisera 
en bra barnbok är att den kan läsas i flera uppmärksamhetsnivåer och att den kan läsas 
med många kortare eller längre avbrott utan att läsaren tappar tråden (Schiødt 1969, s. 
36ff). Edström betonar även hur viktigt det är att författaren bör kunna möta läsarens 
behov av att växa. ”Den som skriver för barn måste ha en sorts vighet som gör att en 
text både kan anknyta till barnets nivå och till vuxenvärlden.” (Edström 1986, s. 352) 
 
Sammanfattande kommentarer: 
Det är, anser vi, viktigt att vara medveten om att böcker för barn i någon mening är 
anpassade speciellt för att passa barnet som läsare. Ovanstående är exempel på teorier i 
form av scheman eller begrepp som beskriver och förklarar vad respektive författare 
menar är viktigt inför författande eller analys av böcker avsedda för barn. 
 

2.2.2 Barns läspreferenser 
 
Under denna rubrik avhandlar vi inledningsvis något av den problematik som kan 
uppkomma när forskare vill ta reda på vilka böcker som verkligen är barnens 
favoritböcker. Utifrån teori och tidigare forskning tar vi sedan upp vad barn i åldern 9-
12 föredrar att läsa, vilka typer av böcker, ämnen eller genrer. Vi har till största delen 
försökt undvika att behandla eller nämna enskilda barnböcker eller författare av den 
anledningen att de är alltför avhängiga av var och när studierna är gjorda. 
 
Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson ber i sin studie, Barnens tre bibliotek - 
läsning av fiktionsböcker i slukaråldern, dels barnen uppge den ”bästa bok” de någonsin 
läst, dels sin ”favoritbok just nu” och menar att skillnaden mellan ”bästa bok” och 
”favoritbok just nu” kan variera, ibland fungerar de två frågorna som ett första- och 
andrahandsval av böcker. Ibland har barnen tagit den bok de just håller på att läsa som 
”favoritbok just nu”, om den verkar vara bra. Ibland har samma bok uppgivits på båda 
frågorna. Enligt Wåhlin och Asplund Carlsson kan det ge en misstanke om att barnet är 
nybörjare i läsning och att det är en av de allra första böckerna som barnet har läst på 
egen hand. I andra fall kan det antas att det är ett sätt att framhålla sin älsklingsbok 
(1994, s. 65). Wåhlin och Asplund Carlsson diskuterar även problemen med att jämföra 
erhållna resultat med andra och tidigare studier inom området på grund av att olika 
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forskare utvecklar egna kategorier, genrer, ämnen, typ av böcker, samt problemet att de 
inte vet om barnen har uppfattat kategorierna på samma sätt som forskarna själva (ibid., 
s. 56). Cai Svensson skriver i Barns och ungdomars läsning: problemöversikt och 
förslag till forskning att många undersökningar saknar en teoretisk bakgrund och 
framstår som isolerade datainsamlingar som inte går att jämföra med varandra (1989, s. 
62). Anette Steffensen och Torben Weinreich varnar i inledningen till sin bok, Børn 
læser bøger - læsevaner, læsefærdighed, højtlæsning, för att då deras undersökning 
genomförts i skolmiljö, en miljö som barnen vet har till uppgift att lära dem läsa, kan de 
ha svarat på ett sätt som lärarna, skolan och de som genomfört studien önskat (2000, s. 
8). Donald Fry däremot ser sin studie Children talk about books: seeing themselves as 
readers och liknade studier på följande vis: 
 

This is not a survey of children’s reading, taking as its subject a large 
representative sample; nor is it a study of smaller, but more manageable group, 
such as a class in school. It deliberately restricts itself to six young readers in the 
belief that such case-studies are revealing and helpful because of their particularity, 
and in the hope that their value will increase as they join, and are joined by, other 
similar studies of individual readers. (Fry 1985, s. 1) 

 
Joseph A. Appleyard säger i sin bok Becoming a Reader - The Experience of Fiction 
from Childhood to Adulthood, med hänvisning till Purves and Beachs studier av barns 
läsintressen, att barn i åldern 7-12 i allmänhet har en förkärlek till äventyrsböcker samt 
att långserieböcker är mycket populära (1991, s. 60, 83f). Problemet är enligt Appleyard 
att termen äventyr inte är så precis utan kan omfatta allt från djurfabler för de yngsta till 
mysterier, mytisk fantasi och historiskt realistiska berättelser för de äldre. Berättelserna 
behöver inte heller utspela sig på exotiska platser, handla om brott eller vara heroiska 
fantasier för att kallas äventyr. De kan vara vardagsnära och realistiska men de kretsar 
alltid runt en ung hjälte eller hjältinna. Det gemensamma är likheterna i format, 
handlingens uppbyggnad, karaktärsuppfattningar, miljön dit handlingen är förlagd, stil 
och nivån på den fantasivärld som antyds. Böckerna är längre än de som lästes i 
förskolan, har mindre bokstäver och färre illustrationer vilket inte är oviktiga skillnader 
för det växande barnet. Det är kännetecken som krävs och svarar mot den nya litterära 
förmågan att skapa en imaginär värld endast genom språket och att kunna koncentrera 
uppmärksamheten på en sak under en längre period (ibid., s. 60f). 
 
Sten Furhammars studie Varför läser du?, som tillkom inom SKRIN-projektet 
(Projektet Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer) anser vi till största delen 
bekräftar Appleyards beskrivningar av barnens läspreferenser. Enligt barnen i studien 
ska en bok framför allt vara spännande och rolig för att ge dem den rätta behållningen. 
De beskriver också böcker de tycker om genom genrehänvisningar som äventyrsböcker 
och mysterier. Läsningen ska bryta av mot vardagen samtidigt som det ska finnas en 
verklighetsanknytning. Realism är dock inte ett genomgående krav. Vissa barn påpekar 
nämligen, att böckerna inte får vara ur verkligheten eller att det ska vara lite 
gammaldags, det vill säga romantiskt. Det gemensamma kravet är att det ska hända 
saker i böckerna (Furhammar 1997, s. 372f). 
 
Enligt Wåhlin och Asplund Carlssons studie är skillnaden stor mellan flickors och 
pojkars val av favoritbok (1994, s. 64). Flickor väljer ofta kvinnliga författare och 
pojkar föredrar manliga. När de däremot bad barnen ange andra böcker som de läst 
visade det sig att flickorna och pojkarna ofta läser samma böcker (ibid., s. 72ff). Det 
som överraskade var bredden på uppgivna titlar och författare i barnens val av både 
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”favoritbok just nu” och ”bästa bok” De menar också att det är tillfälligheter som spelar 
in och påverkar när en bok blir populär. Men att en bok i en viss situation får social 
relevans beror på att det finns något i den som utlöst intresset (ibid., s. 64ff).  
 
År 2000 genomfördes i Danmark en undersökning av 9-12-åringars läsvanor vilken 
presenteras av Steffensen och Weinreich i boken Børn læser bøger – læsevaner, 
læsefærdighed, højtlæsning. Barnen fick dels svara på vilka böcker de hade läst på sin 
fritid under den föregående månaden och dels vilka tre böcker som var de bästa de 
själva läst eller fått lästa för sig (2000, s. 35). Det visade sig att både pojkarna och 
flickorna i klass tre huvudsakligen läser lättlästa3 böcker. Anmärkningsvärd var den 
stora nivåskillnaden inom samma klass när det gällde pojkarna. I samma klass kunde 
det läsas både C. S. Lewis och bilderböcker. När det gäller genre föredrar pojkarna 
böcker om fotboll, roliga böcker och detektivböcker (ibid., s. 45). Flickorna läser helst 
hästböcker och vardagsorienterade böcker, med ett innehåll som de kan förhålla sig till 
och känner igen från sin egen vardag. Flickornas läsning präglas också av olika 
bokserier (ibid., s. 52ff). När flickor läser fackböcker läser de huvudsakligen om hästar 
medan det är en betydande spridning på pojkarnas läsning av facklitteratur, allt från 
böcker om Titanic till kataloger över gamla mynt. Flickorna läser mer än pojkarna och 
de läser också litteratur med större svårighetsgrad än pojkarna. När det gäller 
tredjeklassarna finns det till exempel fler bilderböcker på pojkarnas än på flickornas 
listor (ibid., s. 57ff). 
 
Sammanfattande kommentarer: 
Trots att tidigare forskning visar att problem är förknippade med den här typen av 
studier anser Fry att det finns en mening med att göra dem. Utifrån de relativt nya och 
relevanta studier vi har hittat och valt att ta upp tycker vi att det är svårt att utläsa vad 
barn egentligen har för läspreferenser. Främst för att det i många fall inte finns entydiga 
definitioner på många av de begrepp som används. Studierna är även i många fall 
tvetydiga och det är svårt att till exempel jämföra pojkars och flickors val av 
favoritböcker. Det vi i stora drag känner oss säkra på utifrån ovanstående är att är att 
barn i denna ålder huvudsakligen föredrar böcker i äventyrsgenren samt att dessa ska 
vara spännande och roliga. 
 

2.2.3 Massmarknadslitteratur 
 
Enligt Lena Kåreland kan mycket av dagens svenska barnboksutgivning betecknas som 
masslitteratur eller massmarknadslitteratur. Andra beteckningar som ibland används och 
som även visar på inställningen till denna litteratur är skräp-, populär- och 
triviallitteratur. Benämningen masslitteratur kommer från dess produktions- och 
distributionssätt, att den trycks i stora upplagor vilket gör att den får ett lägre pris än 
andra böcker och finns att köpa på en mängd olika ställen. Inom det 
litteratursociologiska ämnet talas det om två kulturella kretslopp. Det finkulturella, med 
den seriösa litteraturen, som recenseras i dagspressen och kan inhandlas i bokhandeln 
eller lånas på biblioteket. Böcker tillhörande det populära kretsloppet recenseras 
däremot sällan i pressen och kan endast i undantagsfall lånas på bibliotek. Kåreland 
menar att gränsen mellan masslitteraturen och den så kallade kvalitetslitteraturen blivit 
allt mer flytande under de senaste decennierna. Till exempel ger även etablerade förlag 

                                                 
3 Se Törnfeldt,  2.5.4 Lässtimulans. 
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ut massmarknadsprodukter. När det gäller masslitteratur för barn produceras denna 
främst av B Wahlströms, Kärnan och Richters förlag (Kåreland 2001, s. 134ff). 
Kåreland menar att det finns flera typer av masslitteratur men när det gäller barn tänker 
de flesta främst på långserieböckerna. Definitionen på en långseriebok är att hjälten i 
den ena boken efter den andra råkar ut för snarlika händelser och situationer vilka reder 
upp sig på ett likartat och förutsägbart sätt. Person- och miljöskildringarna är 
schablonartade och samma personer återkommer i bok efter bok utan att de åldras eller 
genomgår någon personlighetsutveckling. Barnen i Fem-böckerna är alltid i tio- till 
tolvårsåldern och har alltid sommarlov. Andra exempel på långserieböcker är Biggles, 
Kitty- och Lottaböckerna. De olika långserieböckerna ingår ofta i olika förlagsserier 
som till exempel B Wahlströms ungdomsböcker och B Wahlströms flickböcker. De kan 
ofta särskiljas genom sin titel eller bokomslag. Långserieböckerna kan också delas upp i 
olika genre som till exempel mysterie- och hästböcker. De senare vänder sig främst till 
flickor och handlar inte bara om hur man sköter hästar utan är ofta romantiska historier 
med förälskade par och spännande hästtävlingar. Mysterieböckerna handlar oftast om 
hur ett eller en grupp av barn löser ett mysterium och avslöjar brottslingen. Andra 
bokserier som är populära är de som skildrar barnens egen verklighet och vardag som 
till exempel Adam och Eva och Ronny och Julia (ibid., s. 136ff). 
 
Lars Brink skriver i sin studie Försvunna bokslukare? Om läslust och läsvanor hos 
elever i grundskolan i fyra Gävleborgskommuner, att serieböcker av typen Bert och 
Sune har många liknande drag med långserier men att de snarare bör betraktas som 
fortsättningsböcker eftersom Bert och Sune blir äldre för varje bok (2000, s. 24).  
 
Kåreland tar även upp frågan om ur vems perspektiv masskulturen ska bedömas, barnets 
eller den vuxnes. Det är inte ovanligt att det som barnet uppskattar tycker den vuxne är 
skräp. Hon hänvisar till folklivsforskaren Orvar Löfgren och menar att ”man bör akta 
sig för att se dom andras kulturkonsumtion som något torftigt, ytligt eller meningslöst. 
Meningslöst för vem …” (Kåreland 2001, s. 141). Detta tycker vi är intressant, främst 
eftersom vi vill se på läsning utifrån barnens perspektiv. Diskussionerna inom 
litteraturpedagogiken har också gällt vikten av att stimulera eleverna till kritisk läsning 
kontra risken att analysera sönder litteraturen så att det tar död på läsupplevelserna 
(ibid., s. 140).   
 
Det är bättre att barn läser masslitteratur och får lästräning än att de inte läser alls brukar 
vara förespråkarnas argument, enligt Kåreland. Under 1970-talet infördes också den så 
kallade fria läsningen i skolan vilket innebar att barnen själva fick välja vilka böcker de 
ville läsa. Detta ledde till att masslitteraturen fick läsas på skoltid. Samtidigt 
diskuterades det även om och i vilkens utsträckning biblioteken skulle köpa in och 
tillhandahålla masslitteratur. Enligt statistiken minskade också bibliotekens inköp av 
triviallitteratur under denna period (Kåreland 2001, s. 140).  
 
Det finns givetvis en mängd olika åsikter om vad barn bör och inte bör läsa, vad som är 
dålig och vad som är bra litteratur. Rosenblatt, å ena sidan menar att så länge ”skräp”-
litteratur eller eskapistisk litteratur är till nöje för läsaren och inte innebär en sådan 
verklighetsflykt att det blir svårare för läsaren att handskas med verkligheten, finns det 
ingen mening med att förbjuda någon att läsa den. Det skolan kan göra är att försöka 
lotsa eleverna vidare i sin läsning till exempel genom att diskutera olika exempel på så 
kallad bra och dålig litteratur. Men det är klokt att börja på den nivå av förståelse och 
uppskattning som eleven befinner sig på (Rosenblatt 2002, s. 165ff). För Aidan 
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Chambers, å andra sidan har det däremot stor betydelse vilken sorts litteratur barn läser. 
Han vill inte uppfostra barn till att bli tidsfördrivsläsare utan vill istället förmedla ett 
litterärt arv och visa dem ett läsande med djup och intensitet (Chambers 1987, s. 27). 
Detta innebär följaktligen att Chambers riktar stark kritik mot vissa författare, som till 
exempel Enid Blyton, och deras böcker som han anser vara ”dålig” litteratur för barn 
och ungdomar (ibid., s. 52f).  
 
Sammanfattande kommentarer: 
Många av de böcker vilka ges ut som massmarknadslitteratur tycks sammanfalla med de 
böcker som barn i denna ålder föredrar att läsa. Det är även intressant att se att 
teoretiker som månar om barns läsning har, vad vi anser, skilda åsikter beträffande 
varför barn ska läsa och vad de bör eller inte bör läsa.  
 

2.3  Läsaren / Barnet 
 
Vi presenterar Appleyards läsutvecklingsteori, som har sitt fokus på utveckling av barns 
läspreferenser samt Birgita Allards, Margareta Rudqvists och Bo Sundblads  Nya 
lusboken - en bok om läsutveckling, som är inriktad på utveckling av barns läsförmåga. 
Vi har valt att ta med den senare eftersom den till stor del är tänkt att användas i skolan. 
Därefter tar vi upp begreppet ”slukaråldern” vilket alltjämt används när det talas om 
barn i åldern 9-12 som läser mycket. Sist behandlar vi några utvalda tidigare studier om 
barns läsupplevelser. 
 

2.3.1 Läsutveckling 
 
Den amerikanske litteraturvetaren Appleyard har i sin bok Becoming a Reader - The 
Experience of Fiction from Childhood to Adulthood formulerat en läsutvecklingsteori 
som fått stor uppmärksamhet. I studien som ligger till grund för boken har Appleyard 
undersökte ett stort antal studenters berättelser om hur de själva uppfattade sin läsning 
samt intervjuade ett sextiotal läsare i åldern 13-82 om vad de läste, varför de tyckte om 
eller inte tyckte om det de läste och hur de förändrades som läsare när de blev äldre 
(1991, s. 1f). Att utgå ifrån den psykologiska utveckling som en läsare genomgår under 
sin livstid utifrån ett litterärt perspektiv var, enligt honom något helt nytt. Till grund för 
Appleyards teori om läsning ligger ”reader-oriented theory” 4 enligt vilken läsning och 
upplevelsen av läsning främst är en händelse som skapas i mötet mellan en speciell 
läsare och en speciell text i en speciell tid och plats (1991, s. 7ff). Många faktorer 
formar känsligheten i varje speciell läsare; individuella kännetecken, personlig 
bakgrund, utbildning, värderingarna i tillhörande socialgrupp, kultur – men under dessa 
konkreta omständigheter, menar Appleyard, verkar det finnas en förmåga och 
förväntningar som utvecklas systematiskt och som påverkar det sätt vi människor läser 
på, från barndomen till vuxen ålder. Enligt Appleyards hypotes finns det ett 
”läsmönster” som kan beskrivas och som i viss utsträckning kan förklaras (ibid., s. 2f).  
I korthet går teorin ut på att den litterära socialisationen, det vill säga hur människan 
utvecklas som läsare från barn till vuxen ålder, är en process i fem ackumulerande steg, 

                                                 
4 Tidigare nämnd som receptionsanalys, läsare-responsmetoden, reader-response criticism (se 2.1 
Litteraturreception) 
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där läsaren intar olika roller, vilka inte överges helt utan delvis kan finnas kvar trots att 
läsaren gått vidare till en ny roll (ibid., s. 14ff). 
 
Nedan presenteras i korthet de fem rollerna som en läsare, enligt Appleyard, tycks följa 
i en något så när förutsägbar sekvens: 
 

• Läsaren som aktör – hör till förskoleåldern när barnet ännu inte kan läsa men 
lyssnar till sagor och berättelser. Sagans fantasivärld och barnets egen verklighet 
flyter in i varandra i former som barnet så sakta lär sig handskas med. 

 
• Läsaren som hjälte eller hjältinna – infaller ungefär mellan 7-12 år. Skolbarnet 

identifierar sig med huvudpersonen i romanen, vars roll ständigt omtolkas, allt 
eftersom barnets bild av världen och av hur människor beter sig blir ifylld och 
förklarad. Jämfört med verkligheten verkar berättelsernas värld mer organiserad 
och mindre oklar, en värld som läsaren kan fly in i. 

 
• Läsaren som tänkare – tonårsläsaren som söker sig till litteraturen för att hitta 

meningen med livet, värderingar och en tro som är värd att hålla fast vid och 
lämpliga förebilder att imitera. Reflekterar över det lästa och jämför bokens 
framställning med egna erfarenheter och världen runt omkring sig. 

 
• Läsaren som tolkare – studenter på högre nivå eller lärare som studerar litteratur 

systematiskt. Läsning med ett metaperspektiv. Texten utsätts för analys och 
tolkning inom en litteraturvetenskaplig tradition. 

 
• Den pragmatiske läsaren – den vuxne läsaren som mer medvetet och praktiskt 

kan välja sin läsarroll efter intresse och behov (Appleyard 1991, s. 14f). 
 
Den påverkan som litterär kultur, det sociala samhället och varierande skolgången har, 
innebär att dessa roller inte kan ges en så universell status som andra utvecklingsteorier. 
Appleyard vill istället se rollerna som användbara verktyg för att fundera kring det 
observerbara beteendet hos läsare i vår kultur. Han menar att de också kan vara till nytta 
rent pedagogiskt när det gäller hur vi ska hjälpa elever vidare i sin läsning (1991, s.15f). 
 
Nya lusboken vill spegla barns utveckling i läsning och med hjälp av ett 
läsutvecklingsschema synliggöra de viktigaste tecknen på en natur lig och funktionell 
läsutveckling. ”Tecken som hos de flesta barn kommer i en bestämd följd, när de i 
naturliga situationer i samspel med redan läskunniga, utvecklas till läsare.” (Allard, 
Rudqvist & Sundblad 2002, s. 53) Läsutvecklingsprotokollet består av nitton punkter 
vilka är indelade i tre faser. Under fas ett utforskandefasen rör sig eleven från att kunna 
hitta och avbilda sitt eget namn, via upptäckten av att det skrivna går att säga, till att 
läsa tre till fyra ord i följd i böcker, inom deras erfarenhetsvärld. Fas två eller 
expanderandefasen innefattar elever från det att de läser nästan flytande, förstår 
innehållet i en utländska film med hjälp av textremsan, ibland läser flera böcker 
parallellt till att de läser fördjupande och överblickande. Med fas tre, det litterata 
läsandet ”avses ett läsande som förutsätter abstrakt och hypotetiskt tänkande” vilket 
innebär att läsaren ”kan förstå principer som inte motsvaras av en ordagrann 
formulering i texten och även förstå hypotetiska resonemang” (Allard et al. 2003). 
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Det är under punkt arton som flertalet av barnen i denna studie troligen skulle placeras, 
enligt Nya lusboken. Denna punkt sträcker sig enligt författarna över en lång tidsperiod 
och omfattar dels det klassiska bokslukandet med läsning av olika bokserier som sedan 
övergår i läsning av ungdomsböcker och slutligen till vuxenböcker. Betecknande för det 
klassiska bokslukandet är: ”Läser med behållning bokserier utan bärande bilder, där 
handlingen okomplicerat förs framåt, t.ex. Sune, Bert, Femböcker och liknande med 
omfång på ca. 100 sidor eller mer.” (Allard et al. 2002, s. 94) Många barn går enligt 
Nya lusboken in i denna period av bokslukande under år tre och det kan dröja några år 
innan de utvecklingsmässigt är mogna att gå vidare till ungdomslitteraturen. Deras 
förförståelse inför berättande texter har vidgats genom den läserfarenhet som de bär 
med sig och detta gör det lättare för barnen att ta sig igenom texterna. Karakteristiskt för 
denna period, menar Allard, Rudqvist och Sundblad är att de är så helt uppslukade av 
boken så att de inte tänker på att de läser utan istället har sin fulla koncentration på vad 
de läser (2002, s. 94f). 
 
Vi inriktar oss fortsättningsvis på de delar som är relevanta för vår studie, vilket 
innebär, Läsaren som hjälte eller hjältinna i Appleyards rolluppdelning samt Nya 
lusbokens punkt arton betecknad ”Läser mycket – lustläser”.  
 
Det är enligt Appleyard inte förvånande att äventyrsböcker av långserietypen är det 
mest populära i denna ålder, 7-12 år (1991, s. 83). Hjältar och hjältinnor som om och 
om igen men i olika sammanhang hamnar i nya farliga situationer men handlingens 
struktur, de olika karaktärerna och framför allt utgången är välbekant (ibid., s. 62). 
Berättelser, som sett ur ett vuxenperspektiv, ofta har en enkel handling och beskriver 
stereotypa karaktärer. Men barnen de vänder sig till har begränsningar i vad de kognitivt 
kan hantera och känslomässigt identifiera sig med och i den meningen missar kritikerna 
mot denna typ av böcker en viktig detalj. Konvent ionella värderingar, typkaraktärer, 
enkla intriger och ensidiga ideal är precis det som barnen förväntar sig finna i böcker 
(ibid., s. 85).  
 
I Nya lusboken beskrivs böckerna barn helst läser i denna ålder på ett likartat sätt och 
menar att det centrala för barnen är att själva handlingen är spännande eller rolig. 
Författarna pekar även på att barnen är ”smala” i sitt bokval och gärna slukar bok efter 
bok i samma serie eller genre. Denna smalhet är naturlig och har stor betydelse för 
barnens fortsatta läsutveckling samt är viktig för att barnen ska nå den läskvalité som 
krävs (Allard et al. 2002, s. 95). Enligt Appleyard kan barn läsa dessa böcker i hundratal 
innan de tröttnar (1991, s. 62). Denna omläsning som även kan inbegripa omläsning av 
samma bok kan ses som en övergångsfas med den positiva funktionen att försäkra unga 
läsare om den potentiella stabiliteten i världen just som de börjar upptäcka att mycket av 
det de ser i verkligheten talar emot detta (ibid., s. 85f). Författarna till Nya lusboken 
talar i detta sammanhang om att barn efter att ha läst ett antal böcker i en bestämd serie 
eller genre får en omfattande förförståelse eftersom de känner igen personerna, 
miljöerna och den likartade handlingen. Denna förförståelse gör att läsningen går 
snabbare och att den kräver mindre ansträngning. Eleverna känner sig kompetenta och 
då blir läsandet också mer lustfyllt. Barnen läser för att uppleva och ju mer de läser 
desto bättre läsare blir de (Allard et al. 2002, s. 95). 
 
Appleyard frågar sig om vi vuxna kan påskynda övergången från en roll till nästa 
genom att utmana med mer sofistikerade böcker. Eller är det bara det växande barnets 
egna vunna erfarenheter av världen och mer subtila syn på mänskliga karaktärer som 
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stimulerar övergången. Enligt Appleyard är det så att lärare, föräldrar och bibliotekarier 
ofta är störda över att barn föredrar vad de anser vara ”lättsinniga” böcker. Men är det 
en god idé att försöka få barn att läsa mer avancerat än det de tycker om att läsa? 
Appleyard menar att svaret är både ja och nej. Ja, för att läsutveckling inte är genetiskt 
programmerad som kroppens utveckling, utan behöver stimuleras för att utmanas. Nej, 
för att utmaning utan att man är redo kan leda till motsatt verkan. Barnet måste själv 
bestämma sin egen takt i utvecklingsövergång till nästa roll. Det är en lockande 
utmaning om det är något som barnet nyss har blivit intresserad och nyfiken av. 
Utmaningen måste med andra ord passa individuellt (Appleyard 1991, s. 87f). Allard et 
al. varnar i Nya lusboken för att det är en risk att de barn som har gått in i bokslukandet 
tidigt ger upp sitt läsande. Därför gäller det att vara uppmärksam på att dessa barn 
behöver hjälp och vägledning för att hitta texter som de tycker om att läsa, gärna av lite 
varierande slag för att leda dem vidare i läsutvecklingen (Allard et al. 2002, s. 95f). 
 
Sammanfattande kommentarer:  
Trots att författarna till Nya lusboken och Appleyard delvis har olika fokus angående 
syftet med sina böcker tycker vi att de visar på många likheter när det gäller 
beskrivningar av vad barn i denna ålder föredrar att läsa samt hur de kan läsa sett ur ett 
utvecklingsperspektiv. Skillnader dem emellan ligger mer på en nivå av meningen med 
läsning, vad den syftar till och vems perspektiv, barnets eller skolan/den vuxne den 
utgår ifrån. 
 

2.3.2 Slukaråldern 
 
”Slukaråldern” är omstritt både som begrepp och som existerande fenomen, men de 
flesta är eniga om att ”slukaråldern” eller ”bokslukaråldern”, om den nu finns, inträffar i 
åldern 9-12 år (Brink 2000, s. 10). Enligt Wåhlin och Asplund Carlsson är detta en ålder 
då de flesta barn läser böcker och många av dem dessutom är storkonsumenter (1994, s. 
23). Brink hävdar dock i sin studie Försvunna bokslukare? att ”slukaråldern” inte är 
något som berör alla barn, utan snarast en minoritet av dem. Barbro Johansson, menar 
Brink, går i sin magisteruppsats Slukaråldern finns den? ännu längre och skriver att 
”slukaråldern” är en myt (2000, s. 10). Det tvistas även om karaktären av läsningen 
enligt Wåhlin och Asplund Carlsson (1994, s. 24). En uppfattning är att barnen ensidigt 
håller sig till vissa genrer, att de till exempel läser alla hästböcker de kan komma över 
eller bara långserieböcker av typen Fem- eller Kittyböckerna. Denna uppfattning har 
bland annat sin grund i Sundblads LUS: en bok om läsutveckling, som innehåller ett 
läsutvecklingsschema som enligt Brink länge haft ett visst genomslag i svensk 
litteraturpedagogik. Andra menar, enligt Brink, att åtminstone en del av bokslukarna är 
allätare av böcker inom olika genrer. En uppfattning som bland annat delas av 
Johansson, Wåhlin och Asplund Carlsson. Enligt Brink ansluter sig inte heller 
litteraturvetaren Lars-Göran Malmgren, en av författarna till studien Åtta läsare på 
mellanstadiet : Litteraturläsning i ett utvecklingsperspektiv, till Sundblads hypotes om 
”slukaråldern” (2000, s. 10). Däremot konstaterar Malmgren att alla hans åtta läsare, 
vare sig de är storläsare eller småläsare, flickor eller pojkar, allätare eller läsare med 
smal repertoar, har en gemensam utgångspunkt i mönster typiska för hjältinne- eller 
hjälterollen (1997, s. 187). Vad forskare än tycker så att det är i ålder 9-12 som barn 
läser mest enligt statistiska undersökningar (Brink 2000, s. 11). 
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Sammanfattande kommentarer:  
Huvuddragen är att den tidigare forskningen inte är överens om att ”slukaråldern” 
verkligen existerar eller om den gör det vilka böcker dessa barn egentligen slukar. 
Diskussionen är befogad, anser vi, och vi undrar om det går att ta för givet att alla barn 
som läser mycket verkligen är ensidiga i sitt val av böcker eller om Malmgrens 
konstaterande ligger närmare verkligheten, att det gemensamma är ett mönster som 
utgår från Appleyards hjälte och hjältinnerollen.  
 

2.3.3 Barns läsupplevelser 
 
Forskning om barns läsupplevelser är ett komplext ämne. Det finns en mängd 
infallsvinklar och perspektiv att utgå ifrån, olika metoder att använda samt varierande 
sätt att presentera resultaten på. Vi har valt att inleda med Møhl och Schacks tankar 
beträffande problem med forskningen inom området. Från deras kritiska diskussion går 
vi över till Frys bok Children talk about books: seeing themselves as readers. Vi tar 
även i korthet upp Furhammars studie Varför läser du?. De sistnämnda är även exempel 
på hur två studier som handlar om barns läsupplevelser, båda grundade på kvalitativ 
forskningsmetod, presenterar sina resultat. 
 
Litteraturupplevelser är enligt Møhl och Schack ett område föga utforskat bland annat 
beroende på de metodproblem som forskare ställs inför när mottagarsidan ska 
undersökas. Svårigheten med att undersöka litteraturläsningens förhållande till 
förståelse, emotionell upplevelse och attitydbildning är att det inte går att ha någon 
direkt tillgång till vad som försiggår inne i huvudet på människor. Den forskning inom 
området som författarna gått igenom har alla varit av experimentell karaktär, vilket 
innebär att det är svårt att göra jämförelser mellan de olika undersökningarna. Ett annat 
problem, enligt dem, är att oavsett vilken metod som används så är det aldrig 
upplevelsen som undersöks utan den verbaliserade reaktionen på upplevelsen. 
Dessutom menar Møhl och Schack att reaktionen är ”provocerad” eftersom 
försökspersonen, i denna studie barnet, är ombedd att formulera sin upplevelse i ord. 
Författarna betonar att försökspersonens språkliga uttrycksförmåga är av stor betydelse. 
Det gäller framför allt barn. Psykiska faktorer som blyghet och liknande kan även göra 
att de som intervjuar bara får fram en liten del av upplevelsen (Møhl & Schack 1981, s. 
21f). 
 
Av den tidigare forskningen tar Møhl och Schack som exempel upp Gudrun 
Fagerströms doktorsavhandling Maria Gripe - hennes verk och hennes läsare vilken 
avslutas med en undersökning om hur barn i olika åldrar, från tredje klass i grundskolan 
till tredje klass i gymnasieskolan, upplever Maria Gripes romaner. Fagerström har valt 
att intervjua barn som själva valt att läsa Gripes böcker för att kunna tränga djupare in i 
barnens förståelse. Hon har intervjuat dem muntligt och enskilt efter ett frågeformulär 
med både bundna och öppna svar. Fagerström har inte i första hand strävat efter 
kvantitativa resultat, utan har i stället försökt att fördjupa sig i ett antal barns förståelse 
och upplevelse av det de läst. Hon har försökt få fram varför barnen föredrar vissa 
böcker (Møhl & Schack 1981, s. 23f). En av de iakttagelser som Fagerström har gjort, 
som Møhl och Schack tar upp, handlar om förståelse och värdering. Det visade sig att 
barnen var mest begeistrade över sådana böcker som tog upp problemställningar som de 
omedelbart kunde identifiera sig med. En del böcker blev dessutom uppskattade av barn 
som inte kan ha förstått dem, att de inte uppfattat den psykologiska handlingen. Møhl 
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och Schack misstänker att det i detta sammanhang rör sig om verbaliseringsproblem 
(1981, s. 25). Fagerström menar dock att en del böcker ”kan läsas på olika plan och 
därför ge behållning också utan att läsaren tillgodogjort sig det inre skeendet” (1977, s. 
187). Det här fenomenet menar Møhl och Schack är ett problem när forskare ska närma 
sig litteraturupplevelser och därmed litteraturens effekter. Enligt författarna mäter dessa 
experimentella undersökningar barns verbala uttryck för det lästa samt deras grad av 
uppskattning. Andra dimensioner av förståelse och upplevelsen är enligt dem praktiskt 
taget omöjligt att få tag på (Møhl & Schack 1981, s. 25). Medan bland annat Fagerström 
och Klingberg menar att det inte är nödvändigt att utgå ifrån någon 
utvecklingspsykologisk teori vid denna typ av undersökningar, så säger Møhl och 
Schack att det är ett måste. ”Saknar men [man; vår anm.] en utvecklingspsykologisk 
teori ökar risken för att man låter sina egna projektioner och fördomar om barnet styra 
frågorna och tolkningar av svaren – varigenom undersökningen blir självbekräftande.” 
(Møhl & Schack 1981, s. 26) 
 
Frys bok bygger på samtal med sex unga läsare, 8-15 år, genomförda under en period på 
åtta månader. Han säger att i en mening lär läsare på ett traditionellt sätt från böcker för 
att förvärva kunskap. Men som läsare av fiktion är ”läsandet” en speciell sorts lärande 
där vi värderar saker som handlar om livet förr, eller om liv som vi knappast kommer att 
uppleva; andras liv, andra länder, andra tider och ”inside” information av institutioner 
eller yrken som vi annars bara lär känna från utsidan. Detta är inte frågan om 
information eller råd, utan en hjälp att föreställa oss hur det kan komma att bli, som vi 
alltid gör inför nya erfarenheter. Berättelserna är inte bara nöje. Det finns även vissa 
böcker som vi kommer att känna speciellt för och Fry tvivlar inte på att det som 
sammanbinder en läsare till en bok – i det första momentet av val, i processen av 
läsning, i att behålla och värdera en bok – är en rörelse av det omedvetna till den 
erfarenheten boken skänker. Några barn får aldrig detta speciella förhållande till en bok 
eller en berättelse och förväntar sig inte att uppleva något liknande magiskt. Många av 
våra skolor har fortfarande ett snävt koncept av vad läsning är förenat med och vad det 
är att lära av läsning och håller fortfarande fast vid det antagandet att läsning kan läras 
genom aktiviteter och material andra än de som finns i mötet mellan barn och genuina 
berättelser. Enligt honom kan det hos barn omedvetet finnas minnen av tidigare lästa 
böcker som hindrar dem från att vilja fortsätta läsa. I arbete med barn och berättelser, 
måste vuxna lära sig känna igen vikten av det omedvetna i skapandet av läsare. Vi 
måste ha tålamod med omläsningar och se detta som ett uttryck för ett speciellt intresse 
för en berättelse eller del av en berättelse (Fry 1985, s. 98ff). 
 
Det verkar, menar Fry, finnas två huvudsakliga sätt som läsare ser sig själva i böcker. 
Ett är att vara den som ser personen göra det den gör, gå bredvid eller stå alldeles 
bakom som en skugga. Det andra är att känna att man är personen man läser om. Även 
om det kan verka som om det är beskrivningar av två olika läsare, så har det snarare att 
göra med ”läshumör” (modes of reading) som kan variera i en bok eller mellan olika 
böcker (Fry 1985, s. 99). 
 
Fry anser att varje bok vi läser ber oss att följa sin egen ”språkliga stil/utformning” 
(language practice), som ibland kräver att vi får ”lära om från början”, och andra gånger 
att bara göra mindre justeringar från förväntningar vi lärt från tidigare läsningar. För 
oerfarna läsare bör början alltså vara inbjudande genom att vara igenkännande och 
passa deras begränsande erfarenhet av hur berättelser ska se ut, för mer erfarna läsare 
kan början vara mer okonventionell. Det finns enligt Fry två element för att kunna följa 
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en berättelse; att föreställa sig och att komma ihåg. Är det en ovan läsare kan det ibland 
vara svårt att föreställa sig, att se scenen framför sig, då kan det vara till hjälp att det 
inte finns beskrivet så många visuella detaljer, och att scenerna är familjära, så att 
läsaren själv lätt kan föreställa sig ”kaféet” eller ”skogen” utan att behöva justera sig till 
texten. De flesta läsare i Frys studie behövde någon sorts externt stöd för sin fantasi, till 
exempel bilderna på omslaget eller bilder i boken. Andra kan medvetet ignorera 
bilderna för att inte ”förstöra” sina egna bilder. Det kan också för unga läsare vara ett 
problem att hålla en lång berättelse i minnet. En del av tillfredsställelsen av att läsa en 
bok är att uppleva helheten av den, men för vissa läsare kan det vara svårt att ha 
historien i minnet medan den växer och blir större. Att komma ihåg är nödvändigt för 
att uppskatta helheten. Detta är speciellt svårt för unga läsare som endast kan läsa några 
sidor i taget, för dem är längd ett verkligt problem. De uppehåller sig gärna vid vissa 
delar av berättelsen, men glömmer mycket av det andra (Fry 1985, s. 103ff). 
 
Furhammars studie ingår i det tidigare nämnda SKRIN-projektet och ska bland annat 
belysa vilka funktioner läsandet kan fylla i olika åldrar (1996, s. 7). I den del av studien 
som vi tar upp här ingick bland annat sexton femteklassare, hälften flickor och hälften 
pojkar. Kvalitativ metodik har använts med djupintervjuer som det viktigaste 
undersökningsinstrumentet (ibid., s. 19). Vid intervjuerna har stor vikt lagts vid hur 
informanterna själva ser på sitt läsutbyte. För att klassificera beskrivningarna har dessa 
delats in enligt två dimensioner: personlig kontra opersonlig attityd till texten respektive 
upplevelsesläsning kontra instrumentell läsning. Dessa två dimensioner gav i sin tur 
upphov till fyra kategorier av läsutbyte: personlig upplevelseläsning, opersonlig 
upplevelseläsning, personlig instrumentell läsning samt opersonlig instrumentell 
läsning. Den första dimensionen, personlig kontra opersonlig läsning handlar om 
läsaren drar in sig själv eller inte i läsningen. Om läsaren identifierar sig med 
någon/några i handlingen eller i stor utsträckning refererar till sin egen verklighet, 
betecknas det som personlig läsning. Opersonlig läsning är dess motsats, där håller 
personen sin egen verklighet utanför läsningen så att den blir en avkoppling eller 
inhämtning av information. Den andra dimensionen, upplevelseläsning kontra 
instrumentell läsning handlar om skillnaden mellan sådan läsning som inte tjänar annat 
syfte än att ge läsaren upplevelser eller förströelse och sådan läsning som är till konkret 
nytta för läsaren (ibid., s. 133ff). 
 
Begreppet upplevelse är enligt Furhammar inte entydigt och menar att upplevelse kan 
ses både som erfarenhet och som förströelse. I det första fallet syftas det på att 
upplevelser kan vara personligt berikande, att de vidgar perspektiven samt ökar vår fond 
av kunskap om oss själva och tillvaron. I det senare fallet syftas det ofta på det rakt 
motsatta förhållandet, att det lyfter oss ut ur verkligheten och tillfälligt får oss att 
glömma här och nu. Vid opersonlig upplevelseläsning är det den senare innebörden som 
åsyftas. I och med att läsaren inte tillägnar sig texten på ett personligt sätt kan 
läsupplevelsen eller innehållet i det lästa inte ha gett honom/henne någon erfarenhet. 
Om en person framhäver läsningens karaktär av förströelse, underhållning, avkoppling 
eller tidsfördriv och inte ger något uttryck för att den skulle vara berikande eller 
värdefull finns det anledning att förmoda att utbytet av läsningen präglas av opersonlig 
upplevelseläsning (Furhammar 1997, s. 138). Opersonlig upplevelseläsning är i studien 
den vanligast förekommande läsutbytesformen. Här kunde femton av de sexton barnen, 
placeras in och hälften av barnen använde enbart denna läsutbytesform (ibid., s. 371). 
Författaren drar av detta den slutsatsen att den opersonliga upplevelseläsningen, med 
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avseende på läsutbytet, troligtvis utgör det första steget i barnens läsutveckling (ibid., 
1996, s. XII). 
 
Sammanfattande kommentarer: 
Det vi vill förmedla med detta avsnitt är att det finns problem vid den här typen av 
studier. Enligt Møhl och Schack går det egentligen inte att nå fram till barns 
läsupplevelser på grund av ovan beskrivna orsaker och att det är svårt att göra 
jämförelser med andra liknande studier. De studier av Fry och Furhammar som vi har 
valt att ta upp handlar om barns läsupplevelse och är båda utförda genom kvalitativ 
intervju och kan då tyckas stå nära varandra. Men vi anser att de skiljer sig åt, vilket vi 
främst menar visar sig genom det sätt de presenterar sitt material. Furhammars studie är, 
anser vi, mer kategorisk, antingen förs barnen, i de flesta fall, till en kategori eller till en 
annan. Angående begreppet läsupplevelse är det även där lätt att tolka resultaten som att 
de flesta barn enbart läser för nöjes skull, för att glömma verkligheten. I Frys bok 
presenteras resultaten närmare samtalen med barnen och dessa är inte uppdelade i 
kategorier. Han har en annan infallsvinkel och det är enligt oss intressant att jämföra 
studierna och låta dem båda ligga som grund för vår egen studie. 
 

2.4  Läsmiljön 
 
I följande avsnitt utgår vi i huvudsak från Chambers åsikter och tankar om barns 
läsmiljö vilka till stor del är kopplade till ett skolperspektiv. Vi anser att hans idéer är 
intressanta även för exempelvis barnbibliotekarier men har valt att komplettera med 
forskning som inte så strikt vänder sig till skolan. 
 
Chambers är en engelsk barn- och ungdomsförfattare som även skrivit ett antal böcker 
om vad vi vuxna kan göra för att väcka barns och ungdomars intresse för läsning. I sin 
bok Böcker omkring oss – om läsmiljö tar han upp, vad han anser vara viktiga faktorer 
för att främja barns utveckling som läsare. Vi vill dock inledningsvis nämna att medan 
Chambers gör skillnad mellan barn för vilka läsning är ett tidsfördriv och barn som 
utvecklas till ”tänkande” läsare, är vi i denna studie främst intresserade av faktorer som 
kan främja barns vidare läsning och läsupplevelser utan några direkta kvalitetsaspekter 
på vad de läser.  
 
Chambers menar att alla läsare vet att var vi läser påverkar hur vi läser. Men det är inte 
bara de yttre förutsättningarna som har betydelse utan det finns många andra viktiga 
faktorer som till exempel; vilka böcker vi har tillgång till, vilket humör vi är på, om vi 
får vara ifred, hur lång tid vi har på oss, vår allmänna inställning till läsning och inte 
minst varför vi läser, av tvång eller för nöjes skull. Samtliga de aspekter som påverkar 
vår läsning är enligt Chambers oskiljaktiga, de samverkar med varandra och bildar det 
sociala sammanhang som utgör det han kallar läsmiljö. Att skapa en god läsmiljö 
innebär, för honom, att ge barnen både inre och yttre förutsättningar för att kunna bli 
intresserade och tänkande läsare (Chambers 1995, s. 9). Med utgångspunkt i sin 
Läsandets cirkel tar Chambers upp olika sätt att genom läsmiljön påverka barns och 
ungdomars läsning. 
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Vi har valt Chambers modell som teoretisk utgångspunkt och de fyra faktorerna, Att 
välja, Att läsa, Reaktion och respons samt Vuxenstöd bildar nedanstående rubriker. 
 

2.4.1 Att välja 
 
Enligt Chambers är alla val, vi som läsare gör, beroende av tillgången på böcker. Det 
bör därför finnas gott om böcker, olika sorters böcker och de böcker vi vill läsa ska 
finnas tillgängliga. Det är även viktigt hur böckerna presenteras och exponeras 
(Chambers 1995, s. 12f). Chambers tror inte att vi kan bli engagerade läsare enbart 
genom att läsa föreskrivna böcker, utan vi måste också få lära oss att välja själva. Att 
följa den egna smaken och intuitionen stimulerar vår läslust menar han. ”Barn behöver, 
precis som vuxna, få möjlighet att själv leta reda på böcker som motsvarar deras behov 
och passar deras utvecklingsstadium och personlighet. Att gå omkring och botanisera 
bland böcker ger dem den möjligheten.” (Chambers 1995, s. 42) Men det är, enligt 
honom, naivt att tro att det räcker att omge barn med böcker för att de ska bli läsare 
(ibid., s. 42ff). Chambers menar också att det för många av oss är viktigt att själv äga de 
böcker som betyder något speciellt för oss. Det ger en tillfredsställelse att kunna ta fram 
en bok, titta på den och läsa om den när vi vill och trots att många anser att det är 
onödigt att köpa böcker när de finns att tillgå alldeles gratis på bibliotek, så finns det ett 
starkt samband mellan att äga en bok och att verkligen lära sig att uppskatta den, mellan 
att köpa en bok och att verkligen läsa den. Chambers anser att om barn bara möter 
böcker i skolan och på bibliotek så kommer dessa att framstå som främmande föremål 
och inte som en naturlig del av deras vä rld och kan då inte heller på allvar konkurrera 
med andra medier (ibid., s. 76f). Även Brink tar i sin studie upp frågan om boktillgång 
och menar att hemmet spelar en märkbart stor roll inte bara för mindre barn utan även 
för mellanstadiebarn och tonåringar. Sina tankar om tillgång och tillgänglighet uttrycker 
han på följande sätt: ”Det måste finnas gott om böcker, böcker av olika svårighetsgrad 
och böcker med olika tilltal till läsaren i hem, förskola, skola och på bibliotek. Och det 
bör finnas många olika slags bibliotek, klassrumsbibliotek, skolbibliotek, bokbuss och 
kommunbibliotek. Barnen måste vänjas vid att utnyttja alla möjligheter.” (Brink 2000, 
s. 51)  

VUXENSTÖD 

ATT LÄSA 
(Tid att läsa, 
Högläsning, Tyst 
läsning.) 

” Jag tyckte om det. 
Jag vill göra det igen.” 

Organiserade bok samtal 
”Vardagsprat” om böcker. 
REAKTION / RESPONS 

ATT VÄLJA 
(Bokbestånd, åtkomlighet  
tillgänglighet, skyltning  

och presentation) 

Figur 1. Läsandets cirkel av Chambers (1994, s. 11) 
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I sin studie Barnens tre bibliotek – läsning av fiktionsböcker i slukaråldern kunde 
Wåhlin och Asplund Carlsson efter analys av intervjuer med barn i åldern 9-12 år 
urskilja tre sociala kontexter, vilka fungerade som förmedlare av böcker (1994, s. 79). 
Med familjebiblioteket  menar författarna att det i många hem finns ett betydande antal 
böcker och även om dessa inte alltid är de böcker som rekommenderas av bibliotek och 
skola så har läsning och samtal kring dem stor betydelse för barns vidare utveckling 
som läsare (ibid., s. 111ff). Kompisbiblioteket tycks ofta hantera böcker som inte finns 
tillgängliga på folkbibliotek, till exempel böcker av typen Wahlströms ungdomsböcker. 
Utbytesverksamheten bedrivs mellan kamrater i hemmen och i skolan. Vanligast är att 
barnen hittar sina böcker på egen hand, men som rådgivare eller tipsare leder just 
kompisar, följda av lärare, mammor/pappor och till sist bibliotekarier. Barnen som 
intervjuats i deras studie yttrar sig ofta i negativa ordalag om det offentliga biblioteket 
som de tycker har tråkiga böcker och som sviker dem genom att inte tillhandahålla 
böckerna de vill läsa. Enligt författarna verkar barnen även finna en lockelse i att läsa 
böcker som är ”förbjudna” vilket de menar kanske kan ses som en motkultur mot de 
vuxna främst då lärare och bibliotekarier (ibid., s. 121ff). Med samhällsbiblioteket avses 
lån i skolan eller från folkbiblioteket, med experter i form av bibliotekarier och/eller 
lärare, som påverkar urvalet samt fungerar som rådgivare och förmedlare av barnens 
fria läsning (ibid., s. 82). Vilka distributionsvägar barnen väljer skiljer sig markant åt 
beroende på var de bor, alla har inte ett bibliotek i närheten som de själva kan besöka. I 
Wåhlin och Asplund Carlssons studie fanns cirka 70 procent av de böcker barnen har 
uppgivit som sin ”bästa bok” att låna på det lokala biblioteket och om de räknar in 
böcker tillhörande samma serie blir siffran 78 procent. Det anmärkningsvärda är, anser 
författarna, att 13 procent inte har kunnat uppge någon ”bästa bok” alls och detta beror, 
menar de, antagligen på att varken skolan eller biblioteket nått fram till dessa barn med 
sina alternativ. Sammantaget utgör de barn som svarat blankt eller angivit en icke-
biblioteksbok 38 procent av de tillfrågade barnen. Mer än vart tredje barn har alltså inte 
fått hjälp, varken av skolan eller av biblioteket, med att hitta en älsklingsbok som kan ge 
dem läsglädje och lässtimulans. Wåhlin och Asplund Carlsson har även delat in barnen i 
tre grupper; småläsare, mellanläsare och storläsare och det visar sig att småläsarna och 
storläsarna i högre grad än mellanläsarna har haft hjälp av biblioteket för att hitta sin 
älsklingsbok. Förklaringen är, menar de, att biblioteken satsar på olika slag av lättlästa 
böcker samtidigt som de erbjuder ett brett utbud för storläsarna (ibid., s. 139ff). 
 
Sammanfattande kommentarer:  
Vikten av ett brett och varierat utbud av böcker samt god tillgänglighet via många olika 
kanaler poängteras. För vår studie är det av speciellt intresse att barnen i Wåhlin 
Asplund Carlssons studie uttalar sig negativt om de offentliga bibliotekens utbud och att 
bibliotekarierna kommer först på fjärde plats när det gäller vilka som tipsat barnen om 
deras favoritböcker.   
 

2.4.2 ”Att läsa” 
 
Chambers har under rubriken Att läsa skrivit ”tid för läsning” och han avser då både 
högläsning och tyst läsning. Vi har valt att i denna studie ta med ytterligare två aspekter 
”var barn läser” och ”hur barn läser”. Då vi anser att dessa har betydelse för vår studie 
och därför bör finnas med.  
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Tid 
En viktig faktor att vara medveten om är att läsning tar tid samt kräver koncentration 
och uppmärksamhet och vi bör därför ge barnen denna tid och en miljö där de kan 
koncentrera sig (Chambers 1995, s. 14f). Vuxna måste, enligt Chambers, låta barn läsa 
ofta och regelbundet för att de ska ha möjlighet att utvecklas till tänkande och 
engagerande läsare (ibid., s. 46). Hur lång lästiden ska vara kan besvaras med ”så lång 
tid som ett barn kan behålla koncentration och intresse, och lite till” (Chambers 1995, s. 
47). Viktigt är också att lästiden är ostörd och sammanhängande samt att det med 
stigande ålder avser tyst läsning. Yngre barn har ett behov av att prata med varandra 
under läsningen, visa varandra och kommentera saker de läst. Tvinga barn att vara helt 
tysta kan få dem att tappa läslusten menar Chambers (ibid., s. 48).  
 
Hemmets betydelse för barns läsning och studier är enligt Wåhlin och Asplund Carlsson 
allmänt erkänd men även skolan har en viktig roll att spela, menar de, då den 
organiserar barns läsande genom bänkböcker och andra böcker vilka läses hemma som 
läxa. Läsningen blir visserligen en skoluppgift men barnen får ändå friheten att välja 
bok och lästakt och det verkar enligt författarna inte som tvånget påverkar läsglädjen 
(Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 141).  
 
 
Högläsning 
Wåhlin och Asplund Carlsson menar att första steget till att bli en läsare är högläsning i 
hemmet (1994, s. 93). Men de ser högläsningen i skolan som kanske ännu mer 
betydelsefull och då speciellt för barn som har problem med att läsa på egen hand samt 
barn som inte får sitt behov av högläsning täckt i hemmiljön (ibid., s. 140). Dessa 
tankegångar stämmer väl överens med Chambers som menar att högläsning är 
nödvändig för barns utveckling som läsare och detta gäller inte bara innan barnet själv 
kan läsa utan under hela skoltiden. Idealet är att barn varje dag får lyssna till en text som 
läses högt. Några anledningar till att högläsningen är så viktig är enligt Chambers, att 
upptäcka hur en text är uppbyggd, att vi som lyssnare kan slappna av och bara lyssna på 
texten, slippa koncentrera oss på det tryckta ordet, att upptäcka den skrivna textens 
dramaturgi, att för icke-läsare visa den magi som kan finnas i det skrivna, att 
levandegöra texten, att läsa ”svåra” texter, texter som människan som läsare kanske inte 
vågar läsa själv, att stimulera val, att till exempel läsa ett stycke ur en bok för att väcka 
intresse för egen fortsatt läsning, att vara tillsammans, vilket är det mest uppenbara och 
den viktigaste aspekten av högläsning samt att det har en social sammansvetsande 
funktion (1995, s. 65-72).  
 
Steffensen och Weinreich frågade barnen i sin studie hur ofta de fick läst högt för sig i 
hemmet innan de började skolan. När det gäller tredjeklassarna svarade två tredjedelar 
att de fick läst för sig minst flera gånger i veckan medan 17 procent svarade att de aldrig 
eller nästan aldrig fick läst högt för sig (Steffensen & Weinreich 2000, s. 22ff).   
 
 
Plats  
Enligt Chambers har läsning som så många andra sysselsättningar sitt speciella 
beteendemönster och kan lättare samt med större koncentration utföras i för ändamålet 
anpassade miljöer, vilka i skolan kanske kallas läsrum eller läshörnor. Chambers 
beskriver platser att läsa på som ställen där det råder lugn och ro, finns mjuka möbler 
och där det är mysigt och hemtrevligt. Genom att ha en plats avsedd enbart för läsning 
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markeras värdet av läsning, att läsning i sig självt är något betydelsefullt (Chambers 
1995, s. 37f).  
 
Steffensen och Weinreich hänvisar i sin bok till en studie genomförd i Danmark 1995 
där hundra barn i 11-års åldern intervjuades om sin läsning. När barn läser böcker på 
fritiden gör de nästan alltid detta i sitt eget rum, på eftermiddagen eller på kvällen innan 
de ska sova. Flickorna läser betydligt oftare än pojkarna på morgonen och tidigt på 
kvällen. På frågan om de helst sitter eller ligger när de läser kommer att ”ligga på 
sängen” på en klar första plats. Andra populära läsplatser är att ”sitta i sängen” eller 
”ligga på en soffa”. De vill helst sitta eller ligga mjukt, att sitta på en vanlig stol eller 
skrivbordsstol är det minst populära. Barnen tillfrågades också om de äter eller dricker 
något då de läser. Hela 79 procent svarade att de gärna drack något när de läste, 43 
procent att de gärna åt något. För de flesta barn gäller att de även emellanåt lyssnar på 
musik när de läser. Steffensen och Weinreich menar att dessa resultat visar att barnen 
iscensätter sin läsning. Alla de fyra sinnena är involverade; synen, känseln, smaken och 
hörseln (2000, s. 25ff).  
 
Sammanfattande kommentarer:  
Tid att läsa, en mysig plats där det råder lugn och ro samt högläsning är viktiga aspekter 
för att barn både ska kunna utvecklas som läsare och få läsupplevelser enligt forskare. 
Intressant är att enligt barnen själva läser de helst i sängen innan de ska somna och/eller 
att de kombinerar läsandet med någon annan sysselsättning.  
 

2.4.3 Reaktion och respons  
 
Enligt Chambers står Reaktion och respons för boksamtal, vardagsprat om böcker samt 
reaktioner från kamrater och vuxna på det lästa. 
 
Chambers menar att det finns två slags reaktioner på det vi läst. Den ena är att när vi läst 
ut en bok som vi tycker om, vill vi uppleva samma positiva känsla en gång till vilket 
kan ta sig uttryck i att vi vill läsa om boken, läsa en liknande bok, läsa en annan bok av 
samma författare eller vilken bok som helst bara för att få uppleva nöjet med själva 
läsningen igen. Den andra reaktionen är att vi känner att vi vill dela med oss av våra 
upplevelser av boken till andra människor. Vi vill att de också ska uppleva den och vi 
vill ha respons på våra upplevelser av den (Chambers 1995, s. 16). Detta småprat eller 
vardagssamtal är, enligt Chambers, mycket viktigt och något vi bör uppmuntra unga 
läsare till (ibid., s. 104).  
 
Men för att bli, vad han kallar en ”tänkande läsare” det vill säga lära sig utveckla sin 
förmåga att läsa böcker kritiskt och ifrågasättande räcker det inte med vardagligt 
småprat. För detta krävs det djupare, mer organiserade och strukturerade responsiva 
samtalet eller boksamtalet och för att genomföra dessa behövs enligt Chambers 
specialkunskaper, som i korthet innebär att själv vara insatt i och vara van vid 
boksamtal (ibid., s. 104f).  
 
Boksamtalet, menar Chambers, kan också leda till att Läsandets cirkel förvandlas till en 
uppåtgående spiral, det vill säga att läsaren utvecklas till en tänkande läsare som läser 
med koncentration och eftertanke till skillnad mot den som läser för att det är ett trevligt 
tidsfördriv. ”De [nöjesläsarna; vår anm.] skulle lika gärna kunna ägna sig åt något 
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annat, och vad de minst av allt vill är att bli provocerade av vad de läser. De vill inte bli 
omskakade, utmanade eller tvingade att ’tänka till’. Ofta är detta människor som bara 
läser i sängen för att de ska kunna somna om kvällarna.” (Chambers 1995, s. 17) 
 
Vi upplever att Appleyard, jämfört med Chambers, mer utgår från barnens perspektiv i 
sin syn på hur vi vuxna kan hjälpa och uppmuntra barnen i deras läsutveckling. Han 
menar att när barn pratar med varandra om böcker utbyter de inte bara information om 
böcker de gillar utan de hjälper också varandra att finna ut meningen med böckerna de 
läser och hur litteratur fungerar. Sådana samtal kan, menar Appleyard, även vi vuxna 
delta i, de kan bli modell för hur vi talar om och läser böcker (1991, s. 89). Även 
Chambers anser att det lönar sig att uppmuntra barn att prata med varandra om de 
böcker de läst eftersom kamratpåverkan är den viktigaste faktorn när det gäller vilka 
böcker barn väljer att läsa. Genom att till exempel påverka läsintresset hos de 
tongivande barnen i en grupp kan deras entusiasm få de andra att läsa mer (Chambers 
1995, s. 93).  
 
Wåhlin och Asplund Carlsson anser att skolan är en miljö som mer än biblioteket 
befrämjar samtal om och kring böcker, under lektionstid, under raster och på fritiden när 
klasskamrater träffas (1994, s. 142).  
 
Sammanfattande kommentarer:  
Både Chambers och Appelyard fokuserar på hur samtal om böcker kan leda till positiva 
effekter när det gäller barns läsutveckling och läsintresse. Att samtal om en bok eller 
text även kan ge en fördjupad läsupplevelse berörs däremot inte. Tankeväckande är 
också att biblioteket enligt Wåhlin och Asplund Carlsson hamnar på efterkälke jämfört 
med skolan som en miljö som inbjuder till samtal om böcker.  
 

2.4.4 Vuxenstöd 
 
Vuxenstödet är enligt Chambers det nav som de andra tre delarna av läshjulet cirklar 
runt. Det är läsare som skapar nya läsare eftersom ”utan uppbackning och stöd från 
vuxna som är tänkande läsare, som kan hjälpa och ge råd, är det näst intill omöjligt att 
själv bli en tänkande läsare” (Chambers 1995, s. 111). Det går dock inte att bortse från 
att barn hjälper och tipsar varandra och att barn även har mycket att ge till vuxna (ibid., 
s. 18f). Det finns, enligt Chambers, även en annan sida av vuxenstödet vilken innebär 
att vuxna själva måste bli medvetna om hur de fungerar som läsare för att bättre kunna 
hjälpa och stödja unga läsare under utveckling. De måste jobba med sig själva för att 
utvecklas, slå vakt om sin egen lästid, läsa mycket, läsa varierat, hänga med i 
bokutgivningen, föra läsjournal och ta hjälp av andra angående sådan litteratur som de 
själva inte är så bevandrade i (ibid., s. 109-115). Han lägger ett stort ansvar på lärarna 
och menar att de bör ha ”en bred och väl underbyggd kännedom om barn- och 
ungdomslitteratur, samt utbildning i och förståelse för hur de ska föra ut litteraturen till 
eleverna” (Chambers 1995, s. 111). 
 
Även Brink betonar i sin studie betydelsen av läsande föräldrar och lärare. ”Att vuxna 
visar att läsandet är en naturlig och betydelsefull del i deras vardag, gör intryck 
åtminstone på lång sikt. Men om vuxna inte själva läser, är det nog stor risk att 
uppmaningarna till barnen att läsa mer förklingar ohörda.” (Brink 2000, s. 53)  
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Fry framför liknande åsikter och liksom Appleyard verkar han i större utsträckning än 
Chambers utgå från barnen själva. Fry menar att det är viktigt för en ung läsare att veta 
att det finns en vuxen i dess närhet som har ett speciellt intresse i vad de läser och som 
vill prata eller skriva om det. Han anser att de lärare som tar sig tid att anteckna vad 
eleverna har läst, som skriftligt eller muntligt byter åsikter om lästa böcker, hjälper 
elever att välja böcker, rekommenderar böcker eller tar med böcker till klassrummet 
med ett speciellt barn i åtanke – samtidigt visar ett intresse för sina elever som 
människor. Frys huvudtes är att själv visa att man är läsare på samma sätt som man vill 
att barnen ska vara, genom att läsa egna böcker, låna och köpa böcker samt låna böcker 
av barnen och själv låna ut böcker till dem (1985, s. 96f). 
 
Allard et al. menar att det är viktigt att både lärare och föräldrar arbetar för att barnen 
ska komma in i och igenom den klassiska bokslukarperioden. För detta krävs mer än att 
bara förklarar enstaka svåra ord som barnen stöter på under läsningen. Det handlar 
istället menar författarna om att genom samtal med barnen om det de undrar över i 
texten ge dem sammanhang och strukturer. Viktigt är att barnet själv valt den aktuella 
texten. Därefter kan läraren eller den vuxne hjälpa dem att komma igång genom att till 
exempel läsa första kapitlet för dem eller att man turas om att läsa. Problemet är som de 
ser det att engagera de elever som inte väljer alls. Då kan det krävas att den vuxne 
berättar mer om innehållet och kanske läser hela den första boken i serien. Det kan 
också enligt Allard et al. uppstå en kritisk situation när ett barn läst den avs lutande 
boken i en serie. När det är dags att påbörja en ny bok i en ny serie har barnet inte hjälp 
av sin tidigare förförståelse vilket gör att läsningen går trögare. Viktigt är också menar 
de att förklara att det är jobbigt för alla läsare, oavsett läsförmågan, att sätta sig in i en 
ny bok med främmande handling och persongalleri (Allard et al. 2002, s. 96). 
Appleyard understryker också han lärarens roll vilken han menar är att hjälpa unga 
läsare till nya strategier för att jämföra och utvärdera det de läser, introducera dem för 
böcker som passar deras intressen och ligger i nivå med deras utveckling samt hjälper 
dem knyta samman nya böcker med gamla favoriter så att deras litterära värld ständigt 
kan förändras och utvecklas (1991, s. 89).  
 
Chambers, Fry, Appleyard och även Brink poängterar lärarens viktiga roll i 
vuxenstödet. Brink skriver dock att hans egen erfarenhet, som lärare och besökare i 
skolan, visar att lärare gärna lämnar över uppgiften ”att följa med barnen till 
biblioteket” till någon praktikant, vikarie eller fritidsledare som saknar kompetens för 
denna uppgift (Brink 2000, s. 3).  
 
Wåhlin och Asplund Carlssons undersökning visar att bibliotekarier spelar en mycket 
liten roll när det gäller att ge barn tips om böcker. Visserligen kan det vara så att 
bibliotekspersonalen kan ha eller har påverkat barnens val indirekt till exempel genom 
att de tipsat lärare om lämpliga böcker eller plockat ihop boklådor till skolan. Men 
författarna menar ändå att det är förvånande att så få utnyttjar bibliotekarierna för att få 
hjälp med sina bokval (Wåhlin & Asplund Carlsson 1994, s. 139f).   
 
Sammanfattande kommentarer:  
Eftersom det är föräldrar och lärare som bäst känner barnen är det naturligt att de är de 
viktigaste personerna i vuxenstödet men bibliotekarierna kan ändå ha en viktig roll 
genom att stötta dessa vuxengrupper när det till exempel gäller bokurval och boktips.    
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2.5  Barnbibliotekarien 
 
Vi inleder avsnittet med att återge hur barnbibliotekarierollen kan beskrivs i litteraturen 
för att senare knyta dessa kunskaper till intervjuerna med barnbibliotekarierna i vår 
studie. Därefter följer några för våra frågeställningar relevanta aspekter som urval av 
böcker, förmedling samt lässtimulans. All vald litteratur behandlar inte i första hand just 
barnbibliotekarier eller har barn i åldern 9-10 år som användargrupp men vi anser den 
ändå vara av intresse för detta arbete.   
 

2.5.1 Barnbibliotekarierollen 
 
Gunilla Borén och Louise Limberg skriver i artikeln Att väcka läslust – något om 
bibliotekets kreativa roll om de kreativa funktioner som bibliotekens barnavdelningar 
fyller. De ser faktorer som biblioteksmiljön, litteraturen, barnbibliotekariens metoder 
och barnen som förutsättningar för att biblioteket ska kunna fungera som en kreativ 
miljö. Biblioteken, menar, de kan ses som lättillgängliga och spännande 
kulturinstitutioner och genom roliga möbler och andra inredningsdetaljer kan 
barnavdelningarnas miljö bidra till att ge barnen en upplevelse i sig. Författarna 
hänvisar till en studie i vilken barn och ungdomar tillfrågades om hur de ville att 
biblioteket skulle vara utformat. Enligt dessa intervjuer vill barn att biblioteket ska vara 
mysigt och inbjudande med både lugna och livliga platser, massor med böcker samt 
kunnig och tillmötesgående personal som kan ge bra boktips. Vid barns val av böcker 
spelar bokens yttre en större roll än för vuxna menar Borén och Limberg. Bokens 
omslagsbild och baksidestext, stilstorlek och illustrationer är viktigare för barnen än 
vem som är författare. Barnbiblioteksarbetets huvuduppgift är att väcka läslust hos barn 
oberoende av deras ålder och sociala förhållanden och för detta krävs ett stort och 
varierat utbud av böcker då barn vid samma tillfälle kan låna böcker av helt olika slag. 
Varje år ges det i Sverige ut cirka 1200 barn- och ungdomsböcker5 och att välja ut de 
böcker som kan tillgodose bredd, kvalité och efterfrågan ställer höga krav på 
bibliotekariernas litteraturkunskaper, beläsenhet och erfarenhet av barns läsintresse. 
Borén och Limberg menar vidare att det är viktigt att böckerna placeras på ett sätt som 
väcker barnens intresse och nyfikenhet, att bibliotekarierna hjälper barnen välja böcker 
utifrån deras önskemål och läsintresse samt plockar fram och berättar om bra böcker. 
De betonar vikten av att samtala med barnen och hänvisar till skriftliga intervjuer med 
barnbibliotekarier genomförda på Bibliotekshögskolan i samband med en 
fortbildningskurs. Frågorna gällde barnbibliotekariernas syn på litteraturförmedling och 
hur de i sin yrkesroll kan befrämja barns meningsfulla lä sande. Svaren visade på tre 
olika drag i barnbibliotekariernas sätt att se på sitt arbete. För det första var det viktigt 
att samtala med och lyssna på barnen. För det andra underströk barnbibliotekarierna ofta 
sin roll som ”icke- lärare” det vill säga att inspirera till läsning utan tvång. Ett tredje 
framträdande drag var att det viktigaste en barnbibliotekarie kan göra är att väcka läslust 
hos barn och ungdomar och förse dem med lustfyllda läsupplevelser som stödjer deras 
utveckling till läsare. Från intervjusvaren kunde också utläsas att bokprat utanför 
biblioteket, oftast i skolklasser, är en av de vanligaste arbetsmetoderna. Enligt 
författarna har frågetecken kring meningen med bokprat gjort att det blivit allt vanligare 
för bibliotekarier att se vuxna som arbetar med barn till exempel föräldrar, förskollärare 

                                                 
5 Siffran gäller utgivningen när artikeln skrevs. Enligt Svenska barnboksinstitutet utgavs det 1412 barn- 
och ungdomsböcker år 2004 (2005).  
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och lärare som målgrupper för information om bra barn- och ungdomslitteratur. Vuxna 
som i sin tur fungerar som förmedlare till barnen. En fördel med detta system är att 
många fler barn kan nås men kanske minskas barnens känsla av frivillighet och lust när 
det är den vanliga läraren som presenterar böckerna menar Borén och Limberg (1991, s. 
34ff).   
 
”En barnbibliotekarie är en person som har läst varenda bilderbok, som känner alla barn 
och som ordnar roliga saker i biblioteket” skriver Johanna Hansson och Tua Stenström i 
sin artikel Hur kan barnbiblioteken utvecklas i takt med tiden? (Hansson & Stenström 
2001, s. 2). Detta kan spegla verkligheten men det är nu för tiden ovanligt med 
barnbibliotekarier som enbart arbetar med barn och ungdomar menar författarna. 
Barnbibliotekarierna måste även ägna sig åt andra arbetsuppgifter som att sitta i 
vuxenavdelningens informationsdisk eller fungera som skolbibliotekarie. Hansson och 
Stenström hänvisar till Jens Thorhauge, direktör vid Biblioteksstyrelsen i Danmark, som 
menar att vi idag lever i en informationsexplosion och att det är bibliotekens uppgift att 
hjälpa barn och ungdomar att hantera detta enorma utbud. Det krävs enligt honom att 
bibliotekens verksamhet omdefinieras och att alla som arbetar med barn samverkar. 
Hansson och Stenström anser att bibliotekets betydelse alltmer flyttas från de fysiska 
samlingarna till personalens kompetens som deras förmåga att bygga upp olika nätverk. 
Författarna diskuterar också barnbibliotekets och skolbibliotekets olika identiteter, att 
det ibland görs en uppdelning som går ut på att barnbiblioteket ska arbeta med kultur 
och skolbiblioteket med information. Detta är en felaktig uppdelning, menar de, då båda 
arbetar med lärande fast på olika sätt och i olika sammanhang (ibid., s. 3ff).  
 
Sammanfattande kommentarer:  
Det skiljer tio år mellan de båda artiklarna som beskriver barnbibliotekariens arbete och 
vi får känslan av en yrkesroll i förändring. Från att främst som Borén och Limberg 
skriver, väcka läslust hos barn, till att istället hjälpa barn hantera det enorma 
informationsutbudet samt bygga upp nätverk inom vilka alla som arbetar med barn kan 
samverka.  
 

2.5.2 Bokurval 
 
Löcsey har i sin magisteruppsats Tycker du som jag? - Vad sju ungdomar anser om en 
bibliotekaries bokval undersökt vad några ungdomar tycker om en bibliotekaries 
bokval. Bibliotekarien fick välja ut åtta böcker som hon ansåg vara god litteratur, 
lämplig som läsning för ungdomar i 14 års ålder. Ett antal elever i år åtta fick sedan läsa 
dessa böcker och framföra sina tankar och åsikter om bokvalen. Några egenskaper hos 
böckerna som bibliotekarien motiverar sitt val med är att de griper tag i läsaren, är 
realistiska och spännande, ger en inblick i ett annat samhälle samt levandegör historia 
(Löcsey 1999, s. 27, 30, 34). Hon ser också gärna att böcker har olika bottnar så att de 
kan läsas av både barn och vuxna med behållning (ibid., s. 39). Bibliotekarien säger att 
barn inte vill ha för tjocka och svårlästa böcker men att de ändå måste ha ett rikt 
innehåll. Hon menar att om en bok är för lätt skriven tappar den flytet i språket, person- 
och miljöskildringarna försvinner och det blir bara händelser som staplas på varandra. 
Det framgår av intervjuerna med bibliotekarien att hon önskar att hon hade möjlighet att 
följa upp sitt arbete med att rekommendera böcker på ett bättre sätt. Hon säger till barn 
och ungdomar att komma tillbaka och berätta för henne vad de tyckte om en bok hon 
rekommenderat men då får hon bara ytliga kommentarer som att den var bra, dålig eller 



 30 

tråkig. Vid bokprat för en klass kan hon få viss återkoppling men det blir ändå inte 
något djupare samtal (ibid., s. 62). Löcseys slutsats är att bibliotekarien, enligt de sju 
ungdomar som deltog, hade tillräckliga kunskaper för att kunna välja ut rätt böcker och 
böcker som de tyckte var bra. Men bibliotekarien menar att hon med den feedback som 
hon för en gångs skull fick på sitt bokval samt efter att ha reflekterat ytterligare över 
innehållet hade valt att byta ut en del av böckerna (ibid., s. 68).  
 
Sammanfattande kommentarer:  
Denna magisteruppsats menar vi visar hur viktigt det är för bibliotekarier att få en 
återkoppling av sitt arbete, att få ökad kunskap och därmed möjlighet att utvecklas i sin 
yrkesroll. 
 

2.5.3 Litterär smak och litteraturförmedling 
 
Jofrid Karner Smidt beskriver, i sin avhandling Mellom elite och publikum - litterær 
smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i norske folkebibliotek, vad som 
kännetecknar bibliotekariers litterära smak och hur den tar sig uttryck i deras 
litteraturförmedling (Smidt 2002, s. 4). I slutet av 1990-talet genomförde Smidt en 
enkätundersökning med över sexhundra norska folkbibliotekarier samt en serie 
djupintervjuer med nio från dessa utvalda informanter. Folkbibliotekarierna hade 
varierande ålder och bakgrund, 10 procent av dem var män (ibid., s. 105).  
 
Enkätundersökningen visar att bibliotekarierna har en hög läsfrekvens som antagligen 
kan relateras till yrket. Behovet av att hålla sig yrkesmässigt uppdaterad anges som en 
viktig orsak till att läsa skönlitteratur men de flesta menar att litteraturens funktion som 
underhållning och avkoppling ändå är viktigast. Den viktigaste egenskapen hos boken 
är att den är tankeväckande. Därefter följer att den är känslomässigt engagerande, att 
den har ett varierat språk samt att den är underhållande. Romaner från andra kulturer är 
de mest populära tätt följda av romaner med psykologiska skildringar och mänskliga 
relationer, samtidsromaner, kriminalromaner och historiska romaner (Smidt 2002, s. 
112ff). Drygt 50 procent anger att de läser brett det vill säga både smal litteratur och 
populärlitteratur men ändå är det bara cirka 20 procent som kan tänka sig att läsa 
populärlitteratur som avkoppling. Recensioner i dagspressen och tips från kolleger är de 
viktigaste faktorerna när det gäller bibliotekarierna val av skönlitterär fritidsläsning och 
Smidt menar att detta tyder på att de har stor tilltro till litteraturkritikernas värderingar i 
dagspressen. Vid inköp av skönlitteratur menar ett övervägande antal av 
bibliotekarierna att deras kvalitetsvärdering ska väga tyngre än användarnas önskemål. 
När det gäller inköp av populärlitteratur är flertalet av bibliotekarierna skeptiska till att 
folkbiblioteken köper in populär serielitteratur och eniga i att det är en viktig uppgift för 
folkbiblioteken att göra användarna intresserade av kvalitetslitteratur. Smidt menar att 
det ser ut som om folkupplysningstanken fortfarande är stark på de norska 
folkbiblioteken trots att den varit omtalad i kritiska ordalag i norsk biblioteksdebatten i 
flera år (ibid., s. 124ff). Smidts material visar att socialgeografisk spridning och kön har 
liten betydelse för utfallet. Ålderskillnader har viss betydelse när det gäller hållningen 
till populärlitteratur. Det är en stigande tendens till att läsa populärlitteratur som 
avkoppling med sjunkande ålder (ibid., s. 132). De yngre är också mer villiga att köpa 
in populär serielitteratur än sina äldre kolleger (ibid., s. 138). I Norge har det precis som 
i Sverige funnits en debatt om huruvida biblioteken ska köpa in serielitteratur till barn. 
Av de i studien tillfrågade bibliotekarierna svarar 90 procent att de tyckte om att läsa 
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denna typ av litteratur när de växte upp och de flesta uppger också att de tyckte om att 
läsa tecknade serier och veckotidningar. Misstron till denna sortens litteratur har alltså 
kommit senare i livet och författaren lägger fram tanken att inställningen till litteratur 
påverkats av bibliotekarieutbildningen eller under den yrkesverksamma tiden (ibid., s. 
108).  
 
Enkätundersökningen ger en bild av bibliotekariens smak som en smak på mitten. Den 
inkluderar bästsäljare som har låg prestige hos den litterära eliten, men utges på 
kulturförlagen, men avgränsar sig tydligare mot den populära serie litteraturen och 
författare utgivna på populärlitteraturförlagen. Bibliotekariens litterära smak kan enligt 
Smidt beskrivas som en smak på mitten ”mellomsmak” med relativt stor bredd (2002, s. 
139). 
 
Enligt djupintervjuerna varierar inställningen till populärlitteratur hos de nio 
informanterna och några av dem skiljer mellan olika typer av populärlitteratur. De minst 
accepterade beskrivs som spekulativa, förutsägbara och idylliserande med statiska och 
onyanserade personskildringar samt att de har ett dåligt språk. De som är mer positivt 
inställda till populärlitteraturen pekar främst på dess funktion och menar att den 
tillfredsställer ett berättigat behov av verklighetsflykt och njutning. Denna litteratur är 
också föremål för ett stort intresse från låntagarna och dessa har enligt förespråkarna 
demokratisk rätt att få sina behov tillfredsställda. Populärlitteraturen betraktas å ena 
sidan som lättläst och därmed som ett redskap för utveckling av litteraturintressen, å den 
andra sidan som så dåligt skriven att den snarare verkar hämmande än främjande för 
läsfärdigheten (Smidt 2002, s. 194). En av informanterna har en kritisk inställning till 
populär serielitteratur men vill själv gärna läsa böcker som är underhållande och ger 
avkoppling (ibid., s. 171). Kvalitetslitteraturen har bättre språk och är därmed lättare att 
läsa menar hon. Trots detta är hon inte helt främmande för tanken att köpa in populära 
serier som kan ge låntagaren läslust och därmed bidra till en positiv utveckling av 
läsfärdigheten hos barn och ungdomar. Här är det inte lättläst som argument utan 
läsarens generella intresse som det handlar om. Hon säger att: ”Man burde kanskje 
prøve å møte de brukerne av biblioteket som kun vil ha det.” (Smidt 2002, s. 187f) 
Hennes egna erfarenheter gör att hon ifrågasätter sin egen ståndpunkt: ”Æ leste sjøl 
masse Hardy-guttene og Frøken Detektiv og ukebladsromaner da æ var liten, men æ 
blei bibliotekar for det.” (Smidt 2002, s. 188) 
 
Det är enligt Smidt oftast läsare av populärlitteratur som diskuteras när frågan om 
litteraturförmedling kommer upp. Flera av informanterna menar att de som är 
intresserade av smalare litteratur är bättre informerade och därför behöver mindre 
vägledning. Den vanligaste förmedlingsstrategin är bokprat. Bokutställningar på 
biblioteket är också en vanligt använd förmedlingsform och att själva boksamlingarna 
och hur de presenteras är en del av litteraturförmedlingen är alla informanterna inne på. 
Men den form av litteraturförmedling som mest omtalas är den personliga kontakten 
med låntagaren när denne ber om råd. Samtliga bibliotekarier nämner då att de frågar 
låntagaren om vad de läst tidigare och vilken typ av litteratur som de tycker är 
intressant. Detta menar de är en tidskrävande form av litteraturförmedling och flera 
nämner att de har mindre tid för denna direkta kontakt än de skulle önska. Smidt anser 
att det är olika hur personliga informanterna är villiga att vara när det gäller denna typ 
av förmedlingssituation och i vilken grad de ser det som ändamålsenligt att använda 
sina egna läsupplevelser. En av informanterna tycker att hon bäst kan förmedla den 
litteratur hon själv läst och tycker om. God litteraturförmedling är avhängig på 
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personligheten säger hon, därför gäller det att utnyttja de personer på biblioteket som är 
intresserade av skönlitteratur och duktiga på att prata. En annan informant menar att ny 
litteratur i första hand ska förmedlas via förmedlingsstrategier riktade mot större 
grupper och att bibliotekarien ska vara försiktig med att försöka påverka när hon eller 
han står ansikte mot ansikte med låntagaren (Smidt 2002, s. 259ff). 
 
Att utveckla bästa möjliga utbud till flest möjliga användare är en uttalad ambition hos 
alla informanterna. För några betyder detta att den skönlitterära samlingen ska vara 
präglad av en så stor bredd att den inkluderar populära serier och genrer. Låntagarnas 
litterära preferenser får bestämma inköpen. Till grund för denna inställning verkar det 
enligt Smidt ligga en etisk norm om allas lika värde. Andra betonar litteraturens 
utvecklande funktioner och menar att det är folkbibliotekens uppgift att tillhandahålla 
litteratur av högre kvalité för att främja dessa ideal (Smidt 2002, s. 263f). Informanterna 
markerar ofta att de har en annan smak än de låntagare som efterfrågar populärlitteratur 
men flera av dem understryker att deras smak inte är bättre. De verkar medvetna om 
faran att verka nedlåtande eller arroganta. Samtliga informanter kommer i ett eller annat 
sammanhang in på att de inte vill verka skrämmande. Detta menar Smidt visar att 
informanterna genomgående betraktar sin egen smak som högre än användarnas och att 
de är ängsliga för att bidra till att stöta bort låntagarna från folkbiblioteken. Det 
framkommer vid intervjuerna att det finns olika sätt att se på hur bibliotekarier kan visa 
respekt för användarna. Några menar att genom att ge låntagarna den litteratur de vill ha 
medan andra menar att det är genom att visa dem på lite svårare litteratur. Uttalanden 
från informanterna tyder på att litteraturförmedling är ett verksamhetsområde som 
nedprioriteras på folkbiblioteken i förhållande till andra verksamheter. Det är speciellt 
trycket från utbildningssektorn och satsningen på informationsteknologin som lämnar 
mindre tid för litteraturförmedling än tidigare (ibid., s. 271f).  
 
Sammanfattande kommentarer:  
Jofrid Karner Smidts studie visar på den ambivalens gentemot populärlitteraturen som 
finns hos många i dag yrkesverksamma bibliotekarier. Diskussionen om huruvida denna 
litteratur ska köpas in av folkbiblioteken eller inte fortgår och folkbildningstanken är 
fortfarande stark. Många bibliotekarier försöker anta ett användarperspektiv och 
funderar kring frågor som om populärlitteraturen kan ge läslust och därmed bidra till en 
ökad läsfärdighet. 
 

2.5.4 Lässtimulans  
 
I Barnspåret - idébok för bibliotek skriver Maria Törnfeldt om att väcka läslust hos 
lässvaga och läsovilliga barn och ungdomar, en utmaning för barnbibliotekarier. Hon 
menar att det är svårt att definiera begreppet lättläst ”eftersom det betyder olika saker 
för olika personer” (Törnfeldt 1994, s. 206). Ofta är det subjektiva faktorer som intresse 
och läsvilja som avgör om ett barn upplever att en bok är lätt eller svår. Men även 
fysiska kriterier som storleken på stilen, kapitlens längd, bokens tjocklek och 
förekomsten av bilder har betydelse. Bra bilder menar hon kan tillföra läsupplevelsen 
något väsentligt. Hon pekar också på vikten av ett nära samarbete med lärare speciellt 
när det gäller lässvaga barn eftersom dessa sällan självmant besöker biblioteket. Läraren 
som känner barnen kan då dra nytta av bibliotekariens kunskaper om böckerna. 
Törnfeldt menar att vi borde försöka ta till oss barns sätt att se på litteratur när vi ska 
välja böcker att förmedla. Hon tycker till exempel att bilderböcker borde användas mer i 
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det lässtimulerande arbetet eftersom genren genom sin konstnärliga och formmässiga 
utveckling har fått en betydligt större målgrupp än tidigare. Vi får inte heller glömma att 
många böcker som de lässvaga barnen är intresserade av finns bland facklitteraturen. 
Törnfeldt poängterar också vikten av individualisering, att utgå från det enskilda barnets 
behov och intressen, speciellt viktigt när det gäller lässvaga barn. De har ofta lika starka 
läsupplevelser som goda läsare men de har det svårare att hitta böcker som kan ge dem 
dessa upplevelser (ibid., s. 207f).  
 
Uno Nilsson, en av Thörnfeldts medförfattare till Barnspåret – idébok för bibliotek, 
skriver att bokprat är det tydligaste exemplet på barnbibliotekens aktiva 
förmedlingsmetoder. Med bokprat menar han att dela med sig av sina egna 
läsupplevelser av böcker och försöka sprida läslust till en grupp åhörare, barn eller 
vuxna. Nilsson anser att bokprat fyller ett antal olika funktioner som att visa på utbudet 
av litteratur och personifiera biblioteket men den viktigaste är möjligheten att ge 
läsningen av boken identitet som stödjer barnen in i deras egna läsupplevelser. 
Bokpratets bärande kraft är ”förmedlingen av de känslor boken väcker hos oss. Det 
handlar om upplevelse och kommunikation!” (Nilsson 1994, s. 93). Barns förförståelse 
inför olika böcker varierar beroende på vilka ”erfarenheter, attityder, normer och 
kunskaper” barnet har med sig och det gäller för den som bokpratar att försöka tillföra 
det barnet saknar i förförståelse (ibid., s. 94). Det kan handla om att underlätta för 
barnen att identifiera sig med huvudpersonen i boken, sätta in boken i ett sammanhang 
eller förklara sådant som kan kännas ovant eller främmande för dem. Bokprataren måste 
även lyckas med att väcka intresse för boken så att det uppstår en nyfikenhet hos 
barnen. Viktigt är också att den som bokpratar tar upp böcker som de själva tyckt om 
och som gett dem en positiv läsupplevelse annars blir inte framträdandet trovärdigt. 
Nilsson betonar detta att vi måste vara trovärdiga i barnens ögon eftersom det handlar 
om att vara ”Levande Läsande Vuxna Förebilder”.  Nilsson tar även upp att 
bokpratandet, speciellt i skolan, har minskat bland annat beroende på att bibliotekens 
ekonomi har försämrats (ibid., s. 94). 
 
Sammanfattande kommentarer:  
Thörnfeldts text tar upp två för vår studie mycket viktig aspekter, ett bra samarbete 
mellan lärare och bibliotekarier samt att utgå från det enskilda barnet vid förmedling av 
böcker. 
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3. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för de metoder vi valt för insamlandet av vårt 
empiriska material och kort berätta om själva genomförandet. Vi beskriver den valda 
analysmetoden och avslutar kapitlet med vår informationssökningsprocess.  
 

3.1  Metodval för empiri 
 
Uppsatsen är författad inom biblioteks- och informationsvetenskap med inrik tning på 
användare. I studien består användargruppen av barn. Den övervägande delen av vår 
empiriska undersökning består av kvalitativa intervjuer med barn och 
barnbibliotekarier. Anledningen till att vi valt en kvalitativ metod är att vi anser den 
vara mest givande när det gäller att komma närmare barns och vuxnas egna upplevelser, 
tankar och åsikter om böcker och läsning. En metod som Jan Trost menar är rimlig att 
använda då avsikten är att söka förståelse för människors olika sätt att reagera och 
resonera eller finna varierande handlingsmönster (2005, s. 14). En inledande enkät har 
använts som instrument för att möjliggöra ett urval av barn för den kvalitativa intervjun 
samt för att ge en första bild av de barn som ville delta i den fortsatta studien.  
 

3.2  Enkätundersökningen och urval av barn 
 
Jag önskade intervjua ett antal barn som befann sig i den så kallade ”slukaråldern” det 
vill säga i åldern 9-12 år. För att finna och göra ett urval av barn tog jag kontakt med en 
låg- och mellanstadieskola belägen så att intervjuerna rent praktiskt skulle bli lätta att 
genomföra. Anledningen till att valet till slut föll på år tre och inte på år fyra eller fem 
var av rent praktiska skäl. Det var deras lärare jag först fick kontakt med och som var 
intresserad av att låta klassen delta samt lät mig låna den tid och de elever som 
behövdes för att kunna genomföra intervjuerna. Klassen bestod den dagen jag träffade 
dem av nitton elever. Barnens lärare, som jag avtalat mötet med, hade inte hunnit 
informera barnen om att jag skulle komma för att dela ut en enkät angående deras 
favoritböcker och läsning (se bilaga 3). Så efter en kort presentation av mig själv, min 
utbildning och varför jag ville att de skulle besvara enkätens frågor, delades den ut. Jag 
förklarade för barnen att boken/böckerna de angav som sin ”bästa bok” eller 
”favoritbok” inte behövde vara läst/lästa av dem själva, utan någon kunde till exempel 
ha läst den för dem samt att de fick ange samma bok/böcker som ”bästa bok” och 
”favoritbok”. Barn som undrade över något gick jag runt och hjälpte. De kommentarer 
och problem som uppstod under enkätens ifyllande var av skilda slag. En pojke tyckte 
det skulle bli väldigt roligt att bli intervjuad och berättade stolt att han nu hade två 
intervjuer på gång. En annan frågade med stor inlevelse av spelad förskräckelse, om en 
sådan intervju skulle kunna läsas av ”alla”? Det största problemet verkade annars vara 
att komma på bokens rätta titel eller att välja bok överhuvudtaget. På två av enkätsvaren 
är ändringar gjorda: Jag tycker om att läsa böcker är ändrad till Jag älskar att läsa 
böcker och på hur ofta Jag läser böcker är ofta ändrat till väldigt ofta. Av de nitton svar 
jag fick in, tio pojkar och nio flickor, ville sju stycken, tre pojkar och fyra flickor, vara 
med om en intervju. Enligt Trost bör man begränsa sig till ett litet antal intervjuer. Han 
föreslår fyra eller fem, kanske åtta. Med för stort antal intervjuer kan materialet bli 
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ohanterligt, det är svårt att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer (Trost 
2005, s. 123). När antalet som ville bli intervjuade endast var sju stycken blev urvalet de 
som ville. Jag bestämde mig för att använda en av flickorna för en provintervju, de 
resterande tre flickorna samt de tre pojkarna ingår i studien6. 
 
Enkätens svar användes också för att på ett tidigt stadium hinna leta upp informanternas 
”bästa bok” och ”favoritbok”, vilka jag behövde läsa inför intervjuerna. Fortsättningsvis 
har vi för enkelhetens skull och likt Wåhlin och Asplund Carlsson bestämt oss för att 
kalla de böcker barnen valt att se som ”bästa bok” eller ”favoritbok just nu” för 
favoritbok (1994, s. 65).  
 

3.3  Samtalsmetod barnen 
 
Nedan presenteras metoder eller tillvägagångssätt som jag använt eller inspirerats av. 
De delar har plockats ut som jag tror kan passa mig, barnen och studien bäst. Vilket 
innebär att jag har försökt genomföra intervjuerna som strukturerade samtal, enligt 
Ingrid Pramlings och Elisabet Doverborgs metod beskriven i boken Att förstå barns 
tankar - Metodik för barnintervjuer, såtillvida att jag vet inom vilka ramar samtalen ska 
hållas och vad jag har för mål med dem. Jag också använt mig av Aidan Chambers 
tillvägagångssätt, ”jag undrar” – samtalet, beskrivet i Böcker inom oss – om boksamtal 
vilket innebär att det är barnets tankar och åsikter som får styra samtalet. Även Donald 
Frys bok Children talk about books: seeing themselves as readers har varit en förebild 
för genomförandet av samtalen.  
 
Pramling och Doverborg förklarar det strukturerade samtalet som en metod för att få 
barn att berätta hur de tänker, genom att intervjua dem i samtalsform (2000, s. 8f). 
Samtalen bygger på att varje barn behandlas som en unik individ, vilket innebär att en 
fråga kan ställas på olika sätt, men framför allt att svaren följs upp på varierande sätt 
beroende på hur barnet hanterar frågan. Följden blir att det i förväg inte går att 
detaljplanera några frågor. Därför är det viktigt att intervjuaren är helt klar över målet 
med intervjun och utifrån detta formulera frågor som täcker in de områden som är 
aktuella (ibid., s. 38-44). 
  

Om man vill ta reda på vad och hur barn tänker, måste man ställa dem inför 
situationer där de behöver tänka. Såväl barn som vuxna tar, som vi tidigare 
påpekat, mycket i vardagen för givet och självklart. […] För att en kommunikation 
mellan två parter ska fungera, måste de ta samma saker för givna eller komma 
underfund med varandras perspektiv. (Pramling & Doverborg 2000, s. 17) 

 
Det som enligt Pramling och Doverborg mest skiljer barnintervjuer från vuxenintervjuer 
är att barn är mer påverkbara än vuxna. Barn anstränger sig ofta för att lista ut vad det är 
den vuxne vill ha reda på, vilket gör att det krävs en större lyhördhet vid intervjuande av 
barn (Pramling & Doverborg 2000, s. 44f). Betydelsefull är också den kontakt 
intervjuaren kan skapa med barnet, för utan barnets vilja att samarbeta är det svårt att få 
veta något. En lugn plats och rätt tidpunkt är också betydelsefulla förutsättningar för att 
barnet ska kunna koncentrera sig och inte tappa intresset. Ska samtalet handla om 
innehållet i en bok, blir det lättare för barnet att komma ihåg boken om den finns med 
under intervjun. Intervjuaren måste även respektera om barnet inte vill svara på en viss 
                                                 
6 Tillstånd för intervjuerna har givits av föräldrar och lärare (se bilaga 4). 
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fråga. Respekt för barns känslor är således av största vikt för att bygga upp en positiv 
relation mellan intervjuaren och barnet. Den som intervjuar bör också berätta för barnet 
vad samtalet ska handla om och varför det ska äga rum. Pramling och Doverborg anser 
att det är en fördel att använda bandspelare under intervjun, eftersom intervjuaren under 
samtalets gång, utöver vad barnet säger, får ytterligare information om barnet i form av 
gester, mimik, röstläge etcetera vilka är viktiga att anteckna. Detta kan bidra till ett 
bättre underlag för senare tolkning av vad barnet vill ha sagt. Vill intervjuaren veta hur 
det enskilda barnet tänker kring eller har uppfattat ett visst fenomen, är en enskild 
intervju att föredra. Vissa pedagoger är enligt Pramling och Doverborg skeptiska till att 
låta ett barn bli ”utsatt” för att bli intervjuat ensamt. Men författarnas egna erfarenheter 
är att barn tycker det är roligt och spännande att bli intervjuade (ibid., s. 25-36).  
 
Chambers menar att det finns ett klart samband mellan kvaliteten på den läsmiljö där 
läsaren befinner sig och kvaliteten på deras samtal om vad de läst. Innebörden blir att:  
 

Barn som finner böcker runt omkring sig, böcker som valts av kunniga personer 
och som passar dem, som finns lättåtkomliga och är uppställda på ett lockande sätt, 
barn som varje dag får lyssna till högläsning, som lika ofta får tid att läsa själva, 
och som uppmuntras att ”vardagsprata” med varandra och med sin lärare om vad 
de läser, är väl förberedda att delta i den typ av mer formella samtal som vi tänkt 
oss här. De som inte har det lika bra förspänt blir det troligen svårare att få med sig 
i ”Jag-undrar”-samtal. (Chambers 1994, s. 12)  

 
Det finns med andra ord vissa problem med de samtal som ska genomföras. Jag hinner 
inte lära känna barnen och de är troligtvis inte heller vana vid att samtala om böcker på 
detta sätt.  
 
Enligt Chambers är det lättare att få barn att sluta prata än att få dem att börja och den 
mest hämmande frågan är ”Varför?” ett ord som ofta kan upplevas aggressivt och 
hotfullt. Det är även, enligt honom, en ”allt- i-ett”-fråga, alltför stor för att egentligen 
kunna besvaras kortfattat. Därför väljer barn ofta att ge ett ”allt- i-ett”-svar av typen, den 
var spännande, tråkig eller rolig. Det gäller att finna en utgångspunkt och det mest 
naturliga är enligt Chambers att be läsaren prata om sådant som de tycker speciellt bra 
eller illa om. Chambers problem var att hitta ett inledande ord eller en fras som var 
lämplig att använda istället för ”Varför?” och som samtidigt kunde utgöra en bred och 
användbar inledning till mer nyanserade frågor. Den term som Chambers använder är 
”Tell me” vilken har översatts till det svenska ”jag undrar”. Katarina Kuick översättare 
av Böcker inom oss – om boksamtal menar att även om ”jag undrar” kan tyckas ligga 
långt ifrån originalet, så är det den fras som bäst fyller samma funktion som ”Tell me”. 
Givetvis kan andra termer användas, exempelvis ”berätta”, ”berätta för mig”, ”säg mig”. 
Huvudsaken är att den fras som används passar ens egna behov och förutsättningar och 
inbjuder till samtal (Chambers 1994, s. 60ff).  ”Jag-undrar”-samtalens grundstomme 
består av: grundfrågor, allmänna frågor samt specialfrågor. Grundfrågorna handlar om 
vad läsaren gillade och ogillade samt svårigheter och mönster i boken. De allmänna 
frågorna kan tillämpas på alla texter och vidgar det språk- och referensområde vi rör oss 
i, ger jämförelsematerial samt tillför samtalet idéer, upplysningar och åsikter som 
underlättar förståelsen. Specialfrågorna är frågor anpassade till bokens särdrag vad 
gäller språk, form och innehåll. Chambers påpekar att frågorna ska ses som ett 
hjälpmedel och ett stöd och att dessa bör omformuleras så att de passar läsaren i fråga 
(ibid., s. 108-114). Chambers tillvägagångssätt har jag använt mig av främst beträffande 
utformningen av samtalsguiden (se bilaga 1) och hur jag ställt frågorna till barnen. För 
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att anpassa samtalsguiden till våra frågeställningar inleds den med några frågor som 
ligger utanför själva upplevelsen av boken: när den är läst, vem som läst den, platsen för 
läsandet etcetera. Eftersom Chambers grundstomme av frågor passar de flesta texter är 
det först vid specialfrågorna jag väljer och anpassar det jag undrar över till respektive 
barn och den bok eller böcker som har valts för att i möjligaste mån ge svar på denna 
studies frågeställningar.  
 
Den bok som inspirerat mig mest, även om den inte ger några direkta råd eller 
anvisningar är Frys Children talk about books: seeing themselves as readers. I den 
beskriver Fry samtal med sex unga läsare, 8-15 år. Det intressanta med dessa samtal är 
att det just är samtal och inga intervjuer och att de frågor som ställdes under samtalen 
ställdes för att gemensamt försöka komma underfund med vad som händer när vi läser. 
Det fanns heller inga i förväg färdiga frågor som skulle ställas (Fry 1985, s. 1). Därför 
har jag valt att i denna studie försöka genomföra intervjuerna med barnen som 
jämställda samtal mellan två individer. Pramling och Doverborg samt Chambers talar 
också om intervjuer med barn i form av samtal. Detta har varit bestämmande för att vi 
fortsättningsvis talar om samtal beträffande intervjuerna med barnen. Genomförandet av 
själva samtalen beskrivs under kapitel 4. Samtalen med barnen.  
 

3.4  Kvalitativa intervjuer med barnbibliotekarierna 
 
Den kvalitativa eller informella intervjun går enligt Trost ”bland annat ut på att förstå 
hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har” och ”hur den 
intervjuades föreställningsvärld ser ut” (Trost 2005, s. 23) vilket väl överensstämmer 
med vårt syfte. Det vi vill är att genom dessa intervjuer få ytterligare perspektiv på en 
del av den information som kommit fram vid samtalen med barnen men också få ett 
empiriskt material som kan belysa ett antal olika aspekter av den teoretiska litteraturen. 
Enligt Pål Repstad är det svårt att redan från början veta hur många intervjuer som bör 
genomföras, men att det uppstår en mättnad när det inte längre kommer fram någon ny 
information (1999, s. 70).  
 
Inför genomförandet av intervjuerna läste jag bland annat Steinar Kvales bok Den 
kvalitativa forskningsintervjun och tog därmed del av de tolv centrala aspekter som han 
menar utgör den kvalitativa forskningsintervjuns huvudstruktur. Det första begreppet är 
intervjupersonens livsvärld och hennes relation till den vilken är ämnet för den 
kvalitativa forskningsintervjun. Andra begreppet handlar om mening där samtalet syftar 
till att beskriva och förstå meningen hos centrala teman i respondentens livsvärld. Vi får 
vidare inte glömma att det är kvalitativ kunskap, inte kvantitativ, som intervjun söker 
nå. Intervjun ska också ge upphov till nyanserade beskrivningar av den kvalitativa 
mångfalden samt leda till beskrivningar av specifika, inte allmänna situationer. 
Fokuseringen ska ligga på specifika och bestämda teman, men det måste även finnas ett 
”förutsättningsmedvetande”, vilket innebär att intervjuaren bör vara öppen för ny och 
oväntad information istället för att genomföra intervjun utifrån färdiga kategorier och 
tolkningsscheman. Ytterligare en aspekt är mångtydighet, att den intervjuades utsagor 
kan spegla motsägelser i dennas livsvärld. Det är då viktigt att så exakt som möjligt 
beskriva dessa motsägelsefulla uppfattningar som den intervjuade ger uttryck för. 
Intervjun kan också leda till att intervjupersonen förändrar sin uppfattning vad gäller ett 
visst ämne genom att hon upptäcker nya aspekter under samtalet. Det är dessutom av 
stor betydelse att som intervjuare har känslighet för och kunskap om ämnet ifråga. 
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Önskvärt är också att det uppstår ett samspel mellan respondenten och intervjuaren detta 
för att så mycket kunskap som möjligt ska kunna återvinnas ur intervjun. Avslutningsvis 
menar Kvale att om intervjun genomförs på rätt sätt kan den vara en positiv upplevelse 
som även berikar den intervjuade med nya insikter (1997, s. 34ff). Hur väl genomtänkta 
och formulerade dessa 12 punkter är insåg jag inte till fullo förrän intervjuerna var 
genomförda. En av respondenterna påpekade efter den avslutade intervjun att det även 
för hennes del hade varit en givande och positiv upplevelse.  
 

3.5  Urval och genomförande 
 
Eftersom vi inte visste hur många intervjuer som krävdes för att få fram det material vi 
önskade bestämde vi oss för att i en första omgång intervjua tre barnbibliotekarier. Efter 
en genomgång av det erhållna materialet kände vi att det för vårt syfte räckte med dessa 
tre.  
 
De tre barnbibliotekarierna, samtliga kvinnor, är verksamma inom tre olika kommuner 
vilket vi hoppades kunde ge variation när det gällde frågor om till exempel inköp av 
litteratur. De är även spridda åldersmässigt. Den yngsta, Berit, är drygt 40 och de båda 
andra Barbro och Bodil är cirka tio respektive tjugo år äldre. De har samtliga varit 
verksamma inom yrket i mer än tio år. Berit har endast arbetat som barnbibliotekarie i 
några månader medan Barbro och Bodil däremot har lång erfarenhet av 
barnbiblioteksverksamhet. Alla tre arbetar på respektive kommuns huvudbibliotek. Vi 
har av anonymitetsskäl valt att inte ge mer information om bibliotekarierna eller de 
bibliotek de arbetar på.  
 
Det var genom personliga kontakter på de utvalda biblioteken som jag fick fram de tre 
barnbibliotekarier som efter inledande telefonsamtal var villiga att ställa upp på 
intervju. De tre intervjuerna genomfördes under en fjortondagarsperiod. Intervjuerna 
med Berit och Barbro ägde rum på deras respektive arbetsrum medan intervjun med 
Bodil genomfördes i en undanskymd vrå på bibliotekets barnavdelning. Samtliga 
intervjuer spelades efter respondenternas godkännande in på band. Enligt Trost finns det 
både för- och nackdelar med att spela in intervjuer. Till fördelarna hör att inte behöva 
göra anteckningar under samtalet utan istället kunna koncentrera sig på frågorna och de 
erhållna svaren, till nackdelarna att det tar tid att lyssna på banden samt att respondenter 
ibland kan bli besvärade och känna sig hämmade av att de blir inspelade på band (Trost 
2005, s. 53f). Bodil önskade att se en utskrift av intervjun vilken skickades till henne via 
e-post. Hon kom med förslag på några små ändringar vilka jag naturligtvis gjorde. 
Längden på de inspelade samtalen varierar mellan 45 och 75 minuter.  
 
Enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang ligger den kvalitativa intervjuns 
styrka i att den har formen av ett vardagligt samtal. Intervjuaren använder sig inte av 
standardiserade frågeformulär utan en manual eller handledning med öppna 
frågeområden som inte nödvändigtvis behöver följas till punkt och pricka varken när det 
gäller innehåll eller ordningsföljd. Men det gäller naturligtvis att intervjuerna täcker 
intervjumanualens olika områden (Holme & Solvang 1997, s. 99ff). Beskrivningen 
stämmer bra in på mina intervjuer med barnbibliotekarierna som utvecklades som 
samtal kring olika teman om barns läsning där ordningsföljden styrdes mer av deras 
svar än min intervjumanual. De teman som togs upp under intervjuerna var förutom 
barnbibliotekariernas egen bakgrund, barns läsupplevelser och läspreferenser, 
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barnbibliotekariernas egna läsupplevelser som barn, deras tankar om de böcker barnen i 
vår studie valt som sina favoritböcker samt deras egen roll att som barnbibliotekarie 
stimulera barn till läsning (se bilaga 2). Det hände vid något tillfälle att samtalet kom 
lite vid sidan av det som skulle avhandlas med detta var snarast positivt då det gav nya 
infallsvinklar.  
 

3.6  Analysmetod 
 
Inför analysen av det inspelade materialet har vi bland annat tagit del av Karin 
Widerbergs bok Kvalitativ forskning i praktiken i vilken hon beskriver för- och 
nackdelar med att göra ett sammandrag och/eller en utskrift av intervjuerna. 
Sammandraget kan menar hon ge en helhetsbild som kanske inte blir så tydlig i en 
intervjuutskrift. Den ordagranna intervjuutskriften däremot ger en möjlighet att tolka 
språk och uttryck på ett helt annat sätt än sammandraget (Widerberg 2002, s. 114ff). I 
Kvalitativa intervjuer skriver Trost att: ”Utskriften behöver dock inte nödvändigtvis 
göras helt fullständig.” (Trost 2005, s. 55)  
 
Utifrån ovanstående har vi valt att presentera det empiriska material, som består av 
samtal med de sex barnen, barn för barn, under kapitel 4. Samtalen med barnen. För att 
göra dem överskådliga och lättlästa har vi gjort sammandrag men behållit vissa citat 
samt försökt återge dem på ett likartat sätt. Även intervjuerna med barnbibliotekarierna 
har vi valt att sammanfatta med undantag av enstaka citat som vi menar är intressanta 
att återge i sin helhet. Detta material redovisas inte separat i resultatdelen. Vi har istället 
valt att föra in dessa intervjuer direkt under kapitel 5. Analys och diskussion då syftet 
med dem främst är att tillsammans med teori och tidigare forskning belysa olika 
aspekter som framkommit vid samtalen med barnen.  
 
Enligt Widerberg finns det tre olika sätt att gå tillväga vid val av analystema: att utgå 
från empirin, teorin eller framställningsformen men även om tonvikten läggs på ett av 
förhållningssätten görs ofta lite av varje. Det empirinära förhållningssättet är att föredra 
vid de flesta kvalitativa undersökningar menar Widerberg, men med teorin i bakhuvudet 
filtrera det från intervjuerna erhållna materialet. Då kan vi även få syn på vad 
Widerberg kallar ”tystnaden”, alltså det som inte sägs i materialet. Något som hon 
menar ibland kan vara viktigare att analysera än det som faktiskt sägs. Det teorinära 
förhållningssättet å sin sida innebär att utifrån teorin ställa upp de teman som ska 
belysas. Enligt Widerberg är båda dessa förhållningssätt fruktbara och bör användas, 
gärna i kombination. Hon framhåller att det är bra att vara öppen för andra tolkningar än 
”från i förväg fastställda teoretiska begrepp och förståelser”, detta för att kunna utmana 
teorin och göra det möjligt att se något nytt. Det tredje förhållningssättet 
framställningsformen innebär att det finns en vision, en bild av den helhet som önskas 
förmedlas (Widerberg 2000, s. 144f).  
 
När vi valde teman till analysen för denna studie utgick vi främst från empirin, samtalen 
med barnen och barnbibliotekarierna, men även från Chambers modell Läsandets cirkel 
och från teori och tidigare forskning. Utifrån detta kunde vi resonera oss fram till fyra 
olika analysteman som vi menar belyser och knyter tillbaka till var och en av de fyra 
frågeställningarna.  
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3.7  Informationssökningsprocessen 
 
För att finna relevant litteratur till vår studie har vi sökt i bibliotekskatalogerna Voyager 
och Libris. Vi har även gjort sökningar i databaserna nordiskt BDI- index, LISA, 
Presstext, Artikelsök, Mediearkivet och ELSA, barnboksinstitutets databas samt på 
Internet med söktjänsten Google. De sökord vi främst använt, ensamma eller i 
kombination, är barn, ungdomar, läsning, barn- och ungdomsböcker, barnbibliotek, 
barnbibliotekarier, lässtimulans, läsupplevelser och läspreferenser. En annan användbar 
sökväg har varit litteratur- och källförteckningar i magisteruppsatser och annan för oss 
relevant litteratur. Vi har även haft god hjälp av tidigare kurslitteratur.  
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4. Samtalen med barnen 
 
De sex barnen jag samtalat med går alla på en mindre skola i södra Sverige, cirka en mil 
utanför en mellanstor tätort. Skolan består av år ett till sex, förskoleverksamhet samt 
dagis/fritids. I samhället där skolan är belägen finns det inget bibliotek men varannan 
vecka kommer bokbussen. Den kommer också regelbundet till skolan, då eleverna får 
möjlighet att gå dit och låna böcker. I klassrummet finns det även ett litet ”bibliotek” 
som består av böcker som tillhör skolan samt böcker inlånade från tätortens bibliotek. 
Kommunens bibliotek ligger cirka en mil bort och dit kan barnen inte själva ta sig.  
 
Intervjuerna genomfördes till största delen som strukturerade samtal enligt Pramling 
och Doverborg och med Chambers metod, ”jag undrar”- samtal, när det gäller sättet att 
ställa frågorna samt utformningen av dessa (se kapitel 3.3 Samtalsmetod barnen). Med 
hänvisning till Fry försökte jag även få samtalen att just vara samtal mellan två 
individer vilket ibland resulterade i att samtalen inte strikt höll sig inom samtalsguidens 
ramar (se bilaga 1). De stöd jag haft under samtalen bestod av samtalsguiden samt den 
eller de böcker samtalet utgick ifrån. Mötena ägde rum i skolan, alltid före skollunchen 
under en fjortondagarsperiod. Alla samtal genomfördes enskilt utan att andra barn eller 
vuxna var närvarande. I de fall vi blev störda avbröts samtalet tills vi var ensamma igen. 
Samtalens längd varierade men i snitt tog de cirka fyrtio minuter och spelades, med 
barnens tillåtelse, in på band.  
 
Just den här klassens lärare har ett speciellt knep som hon har använt sig av i många år 
för att få barn motiverade att läsa mer böcker. Läraren som är den största badkruka som 
finns, vägrar till och med bada i simhallen, där vattnet är varmt. Lyckas barnen 
gemensamt läsa ett på förhand bestämt antalet böcker innan sista skolåret med läraren är 
slut måste hon bada i sjön, utan våtdräkt, något barnen ser fram emot. Varje bok barnen 
har läst får de redovisa för klassen eller fröken. Varje läst bok blir också en del av 
”bokormen” som ringlar sig runt väggarna i klassrummet, där varje bok representeras av 
ett målat papper där bokens namn står skrivet. Ett effektfullt sätt att se när frökens dopp 
börjar närma sig.  
 
Under respektive barns fiktiva namn presentera vi nedan först den av barnet valda 
favoritbok/böckerna samt ett kort referat av den/dessa. Därefter följer samtalet återgivet 
i sammandrag, det med kursiverade stil är exakt återgivna citat från barnet. 
Avslutningsvis lektörsomdömen av favoritboken/böckerna hämtade från 
Bibliotekstjänsts sambindningslistor. Vi har då valt att utesluta text beträffande själva 
handlingen i boken eftersom den redan är berättad. I de fall vi haft tillgång till fler än ett 
lektörsomdöme har vi valt att ta med två för att visa på samstämmighet eller skillnader i 
fråga om tyckande. 
 

4.1  Malin 
 
Fredda nio år är författad av Helena Dahlbäck med bilder av Robert Nyberg. I serien 
om Fredda ingår även: Fredda sju år, Fredda åtta år samt Fredda tio år. Boken handlar 
om flickan Fredda som går i andra klass och snart skall börja i trean. Hennes bäste vän 
heter Max Eriksson Björk och han bor i samma hus som Fredda. Det händer mycket i 



 42 

boken både spännande, sorgliga och roliga saker. Fredda lär sig bland annat spela 
fotboll och får passa Spindelmannen, en hamster. Och så drömmer hon om att få ett eget 
djur och även om vägen dit är krånglig så når hon slutligen dit. 
 
Bert och beundrarinnorna är författad av Sören Olsson och Anders Jacobsson med 
illustrationerna av Sonja Härdin. Boken ingår i en serie med böcker om Bert. Den 
handlar om Bert sexton år och är skriven som en dagbok. Här och där i texten finns det 
också dikter och sångtexter inlagda. Bert skriver om sina tankar om livet, vilket innebär 
att det handlar om skolan, familjen, kompisarna och framförallt tjejer. Allt är skrivet 
med humor och glimten i ögat.  
 
Samtalet  
Malin anger i enkäten som sina ”bästa böcker” alla Fredda böckerna och som 
”favoritböcker just nu” alla böckerna om Bert. Eftersom jag vill läsa de böcker som vi 
ska samtala om träffar jag Malin en gång innan själva boksamtalet för att hon ska få 
välja vilken eller vilka böcker hon vill att vi ska prata om. Valet faller på Fredda 9 år, 
eftersom hon tycker bäst om den samt Bert och beundrarinnorna eller Bert och 
bacillerna, båda har hon läst nyligen. Det blir slutligen Bert och beundrarinnorna 
eftersom den andra Bert-boken var utlånad på biblioteket. 
 
Malin ger ett första intryck av att inte göra så mycket väsen av sig, och det går nästan att 
”se” på henne att hon tycker om att läsa böcker. Hon är i själva verket en så passionerad 
läsare att hon själv ändrade formuleringen i enkäten från ”tycker om att läsa böcker” till 
”älskar att läsa böcker”. Naturligtvis läser hon böcker ofta, nästan jämt, enligt egen 
utsago. Det blev också ett av de längsta samtalen, eftersom det är svårt att sluta när det 
finns så mycket att prata om. Ska jag våga använda mig av beteckningen ”bokslukare” 
så tillhör hon definitivt en av dem. Samtalet med Malin är det första av mina sex 
boksamtal, förutom provsamtalet, så det är lite nervöst i början innan vi ha r satt oss 
tillrätta, plockat fram böckerna, ordnat med bandspelaren och lyssnat på hur ”dumma” 
vi båda låter inspelade på band. 
 
Vi startar samtalet med att titta i boken Fredda nio år, en bok som Malin hittade i 
bokbussen genom att ” … titta i en hylla”. Men innan hon bestämde sig för att läsa just 
den boken läste hon texten på baksidan. Hon berättar så här om första gången hon såg 
boken: ”Då tyckte jag inte den var så värst vidare, den såg inte så himla bra ut, så 
började jag läsa i den, åh va bra. Så brukar det vara med mig, jag tycker inte den ser så 
rolig ut på utsidan, då säger mamma, nu får du bestämma dig, ta en bok nu.” Hon 
berättar också att hon har läst andra böcker av samma författare (Julia-böcker). Malin 
har tipsat andra flickor om Fredda-serien, kompisar som tipsar tillbaka om andra 
böcker. När jag undrar om det är något speciellt med boken som hon gillar, säger hon 
att det är lagom långa kapitel och att boken inte bara handlar om en sak, ” … om det gör 
det kan jag inte sluta”. Hon förklarar att om boken bara hade handlat om en sak så 
måste man ju läsa tills man får reda på hur det slutar, som det är nu är handlar varje 
kapitel om ett avslutat tema eller händelse, vilket gör det lättare att sluta läsa. En sak 
som är speciell med boken, som hon inte har hittat i andra böcker, är att det är skrivet på 
ett sådant sätt i slutet av boken ” … så att man förstår att det ska komma en nästa bok – 
man blir nyfiken”. Hon tror inte att det fanns något som hon inte gillade med boken. Vi 
pratar också om det fanns saker som var svåra att förstå, och hon berättar om en episod 
när hamstern ”Spindelmannen” blev svårt sjuk. Det visade sig senare att 
”Spindelmannen” var en hon som lyckligt nedkom med ett antal hamsterungar.  
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Malin tror att hon skulle vilja se en sådan här bok på film, men är ändå inte helt säker: 
”Ofta ser man sina egna bilder och blir besviken.” När hon läser böcker ser hon 
händelserna framför sig och vi kommer gemensamt fram till att det är som att sitta 
bredvid som en fluga. Jag undrar om det är något i boken som har hänt henne själv. 
”Vet inte, inte som jag kommer ihåg.” Men hon tycker att boken stämmer ganska bra 
med verkligheten. Hon tror inte att hon skulle ha ändrat något om hon skulle ha skrivit 
boken själv, eftersom hon inte är så bra på att skriva. När jag frågar vem boken passar 
för säger hon: ”Såna som gillar att det handlar om mer än en sak.” Är Fredda nio år en 
bok man läser snabbt? ”Hade jag läst den hemma – ja, väldigt snabbt. Nu läste jag den i 
skolan – en bit i taget.” Jag frågar om hon har läst boken mer än en gång. ”Nä, jag läser 
aldrig böcker mer än en gång. Det är därför jag nästan aldrig köper böcker, jag lånar. 
När bokbussen kommer i rondellen på torsdagar är jag jämt där och lånar böcker.” Hon 
berättar att hon också går till biblioteket i tätorten och lånar böcker. Lillasyster är ” … 
värsta bokmalen, trots att hon bara är tre år …, dom känner igen henne”.  
 
När vi avslutat samtalet om Fredda-boken och jag plockar fram Bert och 
beundrarinnorna märker jag ganska snart att den här boken inte alls är lika lättpratad 
som Fredda-boken. Malin berättar tämligen kortfattat att den var som alla Bert-
böckerna, skillnaden var att den handlar om äldre killar, den var ganska rolig men i 
Berts dagbok kände man igen sig mer. Boken var tråkig ibland och hon hoppade över 
sångerna, de var dåliga för man kommer inte på melodierna. För mig kändes det som 
om den här Bert-boken kanske inte handlade om sådana saker som Malin tyckte var 
riktigt bekväma att prata om, men det är min egen tolkning. 
 
Vi pratar vidare och kommer in mer allmänt på bokprat och jag undrar om hon brukar 
prata med någon om böcker? ”Nä, inte så jättemycket, får redovisa för fröken i skolan.” 
När hon berättar för andra om böcker hon har läst säger hon vad de handlar om, vad den 
var bra för och vem som har skrivit den. Det hon inte berättar är slutet, för då blir det 
inte spännande.  
 
Malin förklarar att hon gillar att läsa den här sortens böcker. ”Läser på kvällarna när jag 
ska gå att lägga mig, och ibland i skolan … det blir ganska mycket … helst länge, men 
det får jag inte för mamma.” Vi kommer överens om att det är mysigt att ligga i sängen 
under det varma täcket och läsa böcker och att det är bra med lov för då kan man läsa 
mer och längre och har man ingenting att göra – då läser man en bok. 
 
Hon talar om för mig att hon läser för sina småsyskon när de ska lägga sig och att hon 
ofta läser för barnen på det dagis där hennes mamma jobbar. Malin berättar vidare att 
hon hellre läser än ser på TV, men att kompisarna inte gillar att läsa böcker. Jag kan då 
inte låta bli att fråga vad hon tror det kan komma sig att hon gillar att läsa. Hon svarar 
att hon inte vet, men hon är bra på att läsa och det finns mycket böcker hemma. Alla 
sorters böcker gillar hon inte att läsa, hästböcker är tråkiga för man fattar ingenting, 
fantasy är okej. Böcker ska vara roliga, mysterieböcker gillar hon inte. Tyvärr är hon 
inte så bra på att hitta böcker, så hon tycker det är bra att de på bokbussen är så 
”jättesnälla”, man kan beställa böcker – till exempel målarböcker för att lära sig måla 
bättre. 
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Lektörsomdömen av Fredda nio år hämtade från Bibliotekstjänsts sambindningslistor:  
 

Kapitelbok. … uppbyggd av vardagliga episoder. Perspektivet är Freddas. Helena 
Dahlbäck förmår att berätta om en helt vanlig flickas vanliga liv utan att man som 
läsare förlorar intresset. Främst fokuserar författaren på Freddas känslor. Några 
gånger blir författarens närvaro väl tydlig och en moraliserande och präktig ton 
smyger sig in i historien. Bortsett från detta är berättelsen om Fredda både 
innehållsligt och språkligt lätt att ta till sig. Robert Nybergs roliga 
tuschillustrationer, liksom layouten och det behändiga formatet, bidrar till att 
boken upplevs som läsvänlig för dem som vuxit ifrån de första läsa-själv-böckerna. 
(Lektör Ulla Forsén) 
 
Författarens sätt att skriva gör att man lär känna Fredda och därmed andra 
nioåringar. Tankar och reflexioner vävs på ett naturligt sätt in i handlingen, där 
Freddas sätt att vara och reagera ger en nyanserad bild av hur det är att vara just nio 
år. Vardagshändelserna beskrivs så att det blir spännande och intressant att läsa 
vidare, språket är lätt och ledigt. Enkla tuschteckningar ackompanjerar texten på ett 
bra sätt. (Lektör Elisabeth Sörhuus) 

 
Lektörsomdömen av Bert och beundrarinnorna  hämtade från Bibliotekstjänsts 
sambindningslistor:  
 

Visst kan man kritisera böckerna om Bert för att vara stereotypa och späckade med 
en odräglig jargong. Det går dock inte att komma ifrån att de också fyller en 
uppgift. De beskriver problematiken med kärlek och samlevnad men en sprallig 
humor på ett sätt som är i det närmaste unik. (Lektör Ulf Tegnander) 

 
Språket är enkelt – endast få bisatser används. Tempot är högt och innehållet 
centrerat kring funderingar om underliv, kärleksliv, familjeliv och musikerliv. 
Illustrationerna harmoniserar utmärkt med texten. (Lektör Jan Hansson) 

 

4.2  Anton 
 
Mot Paris sa papegojan författad av Viveca Sundvall med bilder av Gunilla 
Kvarnström handlar om Fritte, en pojke på åtta år som bor i Tyskland med sin pappa. 
Han längtar efter att resa till Paris, men det gör inte hans pappa. En talande papegojan 
bor i Sverige tillsammans med Jonas Fridlund trettio år. Papegojan är galen av längtan 
till Paris. Det är inte Jonas. Nu är det semester, både för Fritte, hans pappa och Jonas 
Fridlund med papegojan och på något underligt sätt kommer deras vägar att korsas och 
tillsammans kan de äntligen åka till Paris. Boken tillhör Stora biblioteket, en serie med 
roliga och spännande böcker för barn som tycker om stor stil och många bilder.  
 
Sagan om Sune, författad av Anders Jacobsson och Sören Olsson med illustrationer av 
Sören Olsson ingår i samma serie som Sune börjar tvåan, Självklart Sune, Sune och 
Svarta mannen samt Tjejtjusaren Sune. Boken handlar om Sune som går i ettan och 
redan är tjejtjusare. I vilket fall är han väldigt förtjust i Sophie. De har känt varandra sen 
de var små och kan leka vilka lekar som helst. Sune har också sina killkompisar eller så 
kan han bråka med sin lillebror Håkan. Allt roligt, sorgligt, mystiskt eller konstigt som 
händer i denna bok utspelar sig i skolan, med kompisar eller nära hemmet och familjen.  
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Samtalet  
Redan under den kort stunden jag träffar Anton för att checka av att det är rätt böcker 
jag lånat inför vårt boksamtal märks det att det är en blyg och mycket lågmäld kille. Vi 
har dessutom ”oturen” att tre gånger behöva byta lokal för att få sitta ostört och samtala. 
Det positiva är att vår desperata jakt på ett ostört rum ger oss något gemensamt att 
småprata om. Så när vi äntligen satt oss ner och för tredje gången plockar fram 
bandspelaren och böckerna känns det ganska avspänt mellan oss. Det blev dock inget 
långt samtal, mycket på grund av de kortfattade svaren vilket ledde till att jag fick ställa 
många direkta frågor. Det flyt som oftast infann sig i samtalen med de andra barnen 
ville inte infinna sig förrän vi talade om saker som var avlägsna böckernas värld. Jag 
tror att det delvis berodde på blyghet och ovana att samtala på detta sätt och delvis på 
han inte hade läst speciellt mycket trots att han själv, i enkäten, säger att han läser 
böcker ofta och att han tycker mycket om att läsa böcker.  
 
När vi börjar prata om Mot Paris sa papegojan, hans ”bästa bok”, kommer det fram att 
det var så länge sedan Anton läste den att han varken kommer ihåg vad den handlar om 
eller när han läste den. Det han minns är att han lånade den i bokbussen. Vi bläddrar lite 
gemensamt i boken, för att se om han kommer ihåg något, han nickar lite igenkännande 
här och där men det blir inte mycket till bokprat om den. Han säger att han tyckte den 
var bra men kommer inte ihåg varför.  
 
Vi övergår därför till den andra boken han valt som ”favoritbok just nu”, Sagan om 
Sune. Det bästa med den boken, tycker Anton, är episoden när Sune gömde maten. 
Annars fanns det ingenting speciellt som han inte tyckte var bra eller konstigt. När jag 
undrar om han känner igen sig ibland i boken, säger han, ” … ja, när Sune fick en smäll 
… känns inte bra”. Om du skulle ha skrivit boken själv, skulle du ha gjort något 
annorlunda? ”Ja, den skulle hand la om cirkus med clowner.” Han talar om att han 
hittade boken i bokhyllan i klassrummet, han tror inte att det var någon som tipsade 
honom om den. Hemma har han läst fler Sune-böcker. Efter att ha tittat i den Sune-bok 
jag har med mig hittar han titlarna på två av dem han har läst, Sune börjar tvåan och 
Självklart Sune. Böckerna har han lånat på bokbussen. Anton berättar också att han tror 
han har läst fler liknande böcker. Boken är rolig och spännande, mest rolig. Kommer 
bäst ihåg Sune och lillebror. Han är själv lillebror och hemma är det näst största 
storebror som bråkar (i boken är det lillebror Håkan). Om du skulle tipsa en kompis? 
Jag skulle säga ” … att den är bra, att det fanns många i den [personer; min anm.], att 
dom slåss”. Är det spännande frågar jag? ”Ja.” 
 
När Anton läser böcker kan det, kom vi fram till, antingen kännas som att vara en fluga 
eller sitter i en helikopter. Han känner sig inte som Sune. Boken ska läsas mitt-emellan-
fort. Ibland ser han boken framför sig som en film. Han skulle gärna vilja se boken som 
film. Att det är kapitel är bra i skolan. Han vet ingenting om författarna – fast han vet 
lite ändå. 
 
För att försöka få fart på samtalet leder jag samtalet mot lite mer allmänna frågor om 
läsning och fritid. När jag undrar var någons tans han brukar läsa böcker. Svarar han, ” 
… när man ska sova, i sängen”.  Han berättar då också att han just nu läser Robert och 
den osynlige mannen, en mysteriebok, ” … den är rolig, böcker ska vara blandade” . I 
början kan en bok vara dålig, sedan blir den bra. Han talar om att han inte köper några 
böcker, men till bokbussen går han regelbundet med skolan. Han har varit på biblioteket 
i tätorten, men det var längesedan. När han lånar i bokbussen hjälper de honom ibland 
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att hitta böcker, annars letar han runt lite själv i hyllorna. Genom att läsa böcker hjälper 
han till att få fröken att bada på ”rövardagen” när de går i sexan. De ska då ha läst 
femtio böcker var. Han har läst nio, tror han. Han började läsa när han var 7-8 år. Jag 
frågar om någon läser högt för honom hemma. Han svarar att det är det ingen som gör 
och han läser inte högt för någon. Tidningar läser han inte heller. När han är hemma 
tittar han helst på TV, de har digital TV med många kanaler att välja på. Och det är först 
nu när det handlar om olika TV-program som Anton blir mer lättpratad, inom detta 
område känner han sig mer hemma, det märks. 
 
Lektörsomdömen av Mot Paris sa papegojan hämtade från Bibliotekstjänsts 
sambindningslistor:  
 

Lästräningsbok. Boken består av två parallellhandlingar, som så småningom knyts 
samman i ett lyckligt slut. I författarens karaktäristiskt humoristiska stil och på ett 
lättflytande språk förs läsaren genom händelseförloppet. Den luftigt satta texten är 
uppdelad i många korta kapitel för att passa nybörjarläsare. Insprängda i texten 
finns ett stort antal svart-vita illustrationer, som på ett förtjänstfullt sätt lyfter fram 
många av de humoristiska inslagen. (Lektör Lena Franzén) 
 
Trots att texten rent tekniskt är lättläst kräver den ett visst mått av läsvana p.g.a. de 
parallella handlingarna. Gunilla Kvarnströms illustrationer uttrycker med 
sparsmakade linjer allt från sorg till uppsluppna miner. Texten är på författarens 
vanliga vis korthuggen och humoristisk. (Lektör Eva Wahlström)  

 
Lektörsomdömen av Sagan om Sune hämtade från Bibliotekstjänsts sambindningslistor:  
 

Kapitelbok. Sune lever ett händelserikt liv med sina mycket speciella 
familjemedlemmar. Det är roligt att ta del av deras vardag. Läsaren har allt annat 
än tråkigt. Boken står sig lika bra idag som för 20 år sedan. Berättelsen förmedlas 
på ett lättläst och underhållande språk. De svart-vita illustrationerna går i en 
skämtsam stil. Boken lämpar sig såväl till högläsning som att läsa själv. (Lektör 
Ingela Lundskog) 

 
Sagan om Sune är kanske ingen fullträff litterärt sett … Kanske beror dess 
popularitet på att den är så lättsam och rolig, och att den till stora delar talar till 
barnen på deras nivå. Boken är lättläst med en luftig layout, och den passar både 
för högläsning och de barn som själva har börjat läsa lättare kapitelböcker. 
Tuschteckningarna är inga mästerverk, men de passar bra ihop med den något 
naiva texten. Även om boken inte syftar till något annat än att roa läsaren är det lätt 
att ta till sig berättelsen om Sune eftersom den är så vardagsnära och trovärdig. 
Alla som någon gång gått i lågstadiet, eller som just börjat där, kan säkerligen 
känna igen sig i Sunes funderingar. (Lektör Ann-Sofie Fredlund) 

 

4.3  Sara 
 
Ronny & Julia – tror på tomten är författad av Måns Gahrton, illustrerad av Johan 
Unenge. Andra böcker i serien om Ronny & Julia är: Ronny & Julia – en historia om en 
som vill bli omtyckt, Ronny & Julia längtar, Ronny & Julia och tjejbacillerna, Ronny & 
Julia sover över samt Ronny & Julia får en hund. Boken handlar om kompisarna Ronny 
och Julia, två barn i fem-sex årsåldern. Ronny och Julias familjer ska fira jul ihop – 
toppenkul! Det är bara ett problem: Julia tror på tomten, men bara den riktiga så klart, 
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inte den falska som står på torg och varuhus med tomtemask för ansiktet. Ronny tror 
verkligen inte på någon tomte, det är ju bara pappa som klär ut sig. Men om Julia får 
som hon vill ska tydligen en alldeles främmande tomte plötsligt dyka upp på julafton. 
Det tycker Ronny känns lite otäckt. Men utan en riktig tomte blir det ingen julafton med 
Julia…  
 
Miranda och den underbara tavlan och Miranda och havet är författade av Kerstin 
Sundh. I serien om Miranda ingår även: Miranda och pärlhalsbandet, Miranda och den 
blå skålen, Miranda och breven, Miranda och det märkvärdiga skåpet samt Miranda 
och kärleken. Böckerna handlar om Miranda, en flicka på elva år som ofta längtar bort 
från fattiglivet i Åsbacken, där hon är adoptivbarn hos Elvira. Men en dag hittar hon sin 
riktiga mamma Lovisa i Storhöjden. Ska hon få ett nytt hem hos Lovisa i Storhöjden? 
Och ska hon någonsin hitta sin far - målaren? En dag står Miranda framför en 
märkvärdig tavla. Det blir som musik i henne. Hon känner att den här underbara tavlan 
måste ha ett samband med det hon längtar till. I Miranda och havet har mycket 
förändrats för henne. De fattiga dagarna är förbi. Hon har det bra på Storhöjden hos sin 
mamma Lovisa, och hon har hittat sin farmor och farfar i Stockholm. På sommaren tar 
de med Miranda till havet. Härliga hav! Tänker Miranda där hon sitter på stranden och 
målar en havstavla. Hon känner att konstnär är vad hon vill bli.  
 
Samtalet 
Sara har som ”bästa böcker” valt alla Miranda-böckerna samt Ronny och Julia-böcker. 
”Favoritböcker just nu” är Miranda-böcker. Sara är en tjej som läser mycket. I enkäten 
har hon visat det genom att skriva till ordet väldigt till ofta på frågan om hur mycket de 
läser. Men första gången vi i korthet träffas tycker jag inte att hon ger intryck av att vara 
någon storläsare. När vi för andra gången träffas för att genomföra det riktiga 
boksamtalet verkar hon först lite rastlös, hon pratar mycket och snabbt. Tyvärr har hon 
även en ordentlig förkylning på gång som ibland gör det extra svårt för mig att riktigt 
höra vad hon säger. Annars är hon väldigt öppen, lättpratad och mycket medveten om 
sin läsning, och när vi skiljs åt efter ett tämligen långt samtal ser jag henne som en 
betydligt mer mogen flicka än vid samtalets början. 
 
Vi inleder samtalet med Ronny & Julia – tror på tomten, en bok med mycket bilder i. 
Sara har läst om den flera gånger själv och hon har också läst den för sin lillebror. Hon 
menar att boken är bra för att det är mycket bilder i den och att den handlar om att Julia 
tror på tomten medan Ronny inte gör det och hur de ändå får en trevlig julafton ihop. 
Detta är för Sara en riktigt ”gammal” favoritbok som man inte tröttnar på. Men just nu 
och i detta sammanhang finns det inte så mycket mer att säga om den utan vi går vidare 
med att prata om Miranda-böckerna som känns mer aktuella och där det finns mycket 
att samtala om. 
 
Böckerna om Miranda tycker Sara, är spännande och de är ändå inte bara saga. I och för 
sig handlar inte Miranda och havet så mycket om havet, säger hon. Hon tror inte att det 
var så mycket hon inte tyckte om, lite krångliga ord kanske. Sara tycker om att läsa den 
här sortens böcker, och det spelar ingen roll om det handlar om en kille istället för en 
tjej. Sara har även läst andra böcker av samma författare och tycker om hennes sätt att 
skriva. Hon vet inte så mycket om henne, men tror att Miranda-böckerna handlar om 
författarens egen barndomstid. Sara berättar också att det i vissa andra böcker står 
skrivet lite om författaren, ” … då brukar jag läsa det”. 
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En av Miranda-böckerna fick hon av sina kusiner, de andra har hon lånat på bokbussen 
eller biblioteket. Det var från början hennes mamma som sa att boken var bra, ” … då 
testade jag också och så ville jag fortsätta”. Böckerna har hon läst om, de var lika bra 
då, bland annat förstod hon de svåra partierna bättre, svåra ord till exempel. Om det är 
något i en bok som hon inte förstår läser hon om det några gånger tills hon förstår det 
annars frågar hon mamma. Sara berättar vidare att innan hon brukar bestämma sig för 
att låna en bok läser hon ” … där bak och tittar lite i den på texten och så, kollar på 
kapitel … börjar jag på ett så vill jag gärna ha slut på det innan jag somnar”. Sara 
berättar att hon helst läser på kvällarna tills hon blir jättetrött, men att hon även läser 
mitt på dagarna och i skolan. Hon läser både högt och tyst. Tzatziki läste hon ut på en 
dag. Saras favoritplats att läsa på är i sängen, hon läser på morgnarna med om hon 
vaknar tidigt. Hur är det om du läser en bok som du inte tycker är bra, undrar jag. ”Jag 
läser ändå ganska länge innan jag slutar, början kan ju vara tråkig, mitten kan vara 
jättekul. Ifall jag tycker det verkar jättetråkigt, och ändå läst ganska långt … också, 
[visar längre bak i boken; min anm.] och kollar här och läser igenom några rader bara 
… och verkar det roligare där så läser jag …”. 
 
Hon tycker att böckerna passar för sådana i hennes ålder, äldre kan läsa dem också, 
kanske yngre med om de kan läsa bra. Hon skulle vilja se böckerna på film, men tror 
inte att Miranda skulle se ut som på böckernas omslag. Sara blir inte störd när en films 
figurer inte stämmer med vad som står i böckerna och tar som exempel Tzatzikis 
morfar, där filmens morfar inte alls överensstämmer i utseende med boken. Hon tycker 
att hon kan känna igen sig ibland i boken. När jag ber henne berätta om hur hon 
upplever böckerna svarar hon: ” … att det känns som jag försvinner in i böckerna, när 
mamma ropar hör jag inte. Jag kan vara Miranda, det är mest henne det står om.”  
 
När jag frågar om hon har tipsat någon om böckerna, talar hon om att hon berättat om 
dem, redovisat dem, i skolan, kanske att någon har testat dem. Hon pratar ibland med 
kompisar om böcker hon läst, ” … om det handlar om skolans bok i läxa så måste man 
redovisa för några, det är okej att göra”. 
 
Hur ska då en bra bok vara, undrar jag. ”Spännande och inte så att dom bråkar för 
mycket, men de får inte vara snälla hela tiden, för då blir det inte spännande och kul och 
så i boken. Först lite tråkigt och sedan jättekul, så ska en bra bok vara tycker jag.” 
 
Lektörsomdömen av Ronny & Julia – tror på tomten hämtade från Bibliotekstjänsts 
sambindningslistor:  
 

Bilderbok. Teckningarna är utförda i flyhänt serieteckningsstil med uttrycksfulla 
figurer i akvarell och svarta tuschkonturer som ger ett fartfyllt och humoristiskt 
intryck. Upplevelsen av tomten skildras utifrån Ronny och Julias olika reaktioner 
… . Den rimmande texten är lätt att läsa högt. Perspektivet är Ronnys. Handlingen 
är ganska alldaglig och odramatisk, och man skulle nog önska lite mer som upprör 
eller förvånar. Trots detta är det bra att det finns böcker som skildrar vänskap och 
relationer i den åldersgruppen. (Lektör Red.)  

 
Lektörsomdömen av Miranda och den underbara tavlan hämtade från Bibliotekstjänsts 
sambindningslistor:  
 

Huvudpersonen är mycket fint porträtterad. Även övriga personer är trovärdiga. 
Livet i en småstad på tjugo- eller trettiotalet (?) är väl skildrat, och den tidens 
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klasskillnader kommer naturligt fram i den löpande handlingen. Det enkla, klara 
språket med korta meningar och de korta kapitlen gör boken lättläst. Innehållet 
föder säkert många tankar som behöver pratas om. (Lektör Britta Dreborg)  

 
Lektörsomdömen av Miranda och havet hämtade från Bibliotekstjänst 
sambindningslistor:  
 

Som ofta i den här typen av utvecklingsromaner för tjejer har den en uppfostrande 
ton. Det sociala patoset i berättelsen är stort. På gränsen till alltför övertydligt 
beskrivs levnadsvillkoren för olika samhällsklasser i Sverige på 20-30-talen. Trots 
detta är det en berättelse som fortfarande står sig och som gott försvarar sin rätt i 
genren. En lättläst och medryckande bok med mycket talspråk. (Lektör Karin 
Karlstrand) 

 

4.4  Lars 
 
Snowboard tillhör serien Tuffa sporter, utgiven av Bonnier utbildning. I serien ingår 
även Mountainbike, Inlines, Klättring, Vindsurfing, Surfing och Kanot. Det är en ren 
fackbok som beskriver sporten, ger instruktioner till hur sporten utövas och vilken 
utrustning som behövs. Den är fylld av praktiska tips och illustrerad med färgbilder. 
Delarna i boken består av; kort historik, tips om utrustning, teknik och träning, skötsel 
av utrustning, ordlista samt adresser och lästips.  
 
Striden i palatset är författad av Debra Doyle och James D. Macdonald, översättning av 
Ingrid Warne. Boken ingår i serien Den magiska cirkeln och ges ut som B. Wahlströms 
– Lättläst fantasy. I serien har även utkommit Trollkarlsskolan, Tornets hemlighet och 
Främlingens önskan. Boken utspelar sig i någon slags fiktiv riddartid och handlar om 
Randal, en ung trollkarlsaspirant vars lärlingstid går ut på att han måste vandra omkring 
i städer och landsbygd. Med sig har han sin vän, den mystiska flickan Lys. Vandringen 
för honom till det främmande landet Occitania. Där erbjuds han att framträda i furst 
Vespians palats med sina trollkonster. Randal tackar ja, men snart upptäcker han att allt 
inte står rätt till i furstepalatset, någon är ute efter hertigens liv...  
 
Samtalet 
Lars är den av de tre pojkarna som är mest talför och inte det minsta blyg. Han berättar 
mer än gärna om sin läsning och upplevelser runt den. Han är öppen och mycket 
medveten om sin läsning. Vi hade ett mycket trevligt samtal där han stod för det mesta 
av pratet. 
 
Lars har valt alla böckerna i serien Den magiska cirkeln ”bästa böcker”. Snowboard är 
vald som ”favoritbok just nu”. Vi börjar samtala om faktaboken Snowboard och jag 
frågar om det var något speciellt som var bra med boken. Lars visar vissa sidor som han 
tycker är speciellt instruktiva, men säger också att han själv inte åker bräda eller vanliga 
skidor, vilket han tycker är lite tråkigt. Han har läst igenom hela boken utom ordlistan. 
Han har inte läst någon annan snowboard-bok men andra böcker i serien Tuffa sporter 
som finns att hitta i skolan. Han berättar även att han tittar på Extreme sport på TV. Och 
jag får en lång lektion om sporten, hur man gör och namnen på de som är bäst. När jag 
slutligen lyckas inflikat en fråga om det var någonting i boken som inte var bra svarar 
han ” … nej, kunde visa lite bättre, visar inte allt”. Vi kommer fram till att vissa bilder 
kanske inte är så instruktiva som man skulle kunna önska. Han tycker i alla fall att det 
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är en bra bok att ha, men själv har han lånat den från klassens bokhylla. Just nu läser 
han ingen sportbok men nästa gång vill han läsa om hockey. 
 
Vi går sedan över till fantasy-boken, där han är lika väl påläst. Han har läst alla 
böckerna i serien. Mamma köpte den första: ”Först ville jag inte läsa den men så gjorde 
jag det och så var den bra.” Han har också den sista boken i serien hemma, de andra har 
han lånat på bokbussen eller på biblioteket. När jag frågar vad som var bäst med den 
boken vi valt att samtala om väljer han att berätta om en specifik episod. Han kommer 
inte på något som han inte tyckte om, ingenting var krångligt, men det är dumt att 
böckerna inte har något riktigt slut, för, menar han, nästa bok börjar på någonting helt 
nytt. När vi pratar om bilderna i boken säger han att han tycker de kunde ha varit i färg i 
alla fall. Gillar inte svart/vita, de ser inte ut som han har tänkt sig. Böckerna skulle 
också ha varit bra på film men då skulle det ha varit fler delar för han tycker att man får 
reda på för lite i boken. Om han skulle skriva boken själv: ” … skulle gjort bättre bilder 
först och främst, sen kommer jag inte på något mer … dom skulle vara lite längre också. 
Dom [böckerna; min anm.] har så att man kan skriva till [sidor för egen text; min anm.] 
men det går inte det är skolbussens.”  Han skulle vilja ha alla böckerna i serien själv, så 
att han kunde skriva nummer i dem så att han visste i vilken ordning de kommer. Lars 
brukar inte prata om böcker med andra. Men den här boken har han tipsat till en 
kompis. Om han skulle berätta för någon om boken skulle han berätta vad den handlar 
om och så.  
 
Jag frågar var han brukar läsa någonstans: ”Öhh … i skolan, och så läser jag när jag ska 
gå och lägga mig på kvällen och lyssnar på musik.” Samtidigt undrar jag! ” … så 
sjunger jag med för jag läser bara i huvudet. Jag läser aldrig högt.” Sen kommer vi in på 
hur han läser sina böcker? ”Man läser, typ en bit … sen väntar man och så vet man ju 
inte vad som händer, man vill ju ha det spännande, det vill jag ha på alla böcker.” Hur 
ser man det?  ”Man är med.” Blev du Randalf (huvudpersonen) själv? ”Nä, jag blev 
Nikos.” Kan du vara olika? ”Ja, jag gjorde blixtar …. ” 
 
Sedan pratar vi mer allmänt om böcker, läsning och vad han gör på fritiden. Kort 
återgivet innebär det att Lars alltid läser ut de böcker han börjat läsa även om de inte är 
bra. Han brukar läsa om böcker och tillägger att det då gärna får vara Kalle Anka 
pockets. Han läser inte högt för någon – ingen läser högt för honom ” … jag hatar att 
läsa högt.” De texter han läser ska helst ha lagom storlek, ”några millimeter”. Jag får 
även reda på att han ibland läser på baksidan av boken innan han läser den. Lars har 
också en önskan om att läsa böcker på engelska, helst fantasy, men de ska inte vara 
lättlästa. Han vill lära sig mer engelska – och fantasy-böcker är oftast i original på 
engelska, vilket då enligt honom skulle bli en bra kombination. Jag kan inte låta bli att 
undra om han har läst någon bok om Harry Potter, han svarar att han hellre vill se den 
på film. Till slut frågar jag vad han annars gör på dagarna? Spelar dator, tittar på TV, 
spelar TV-spel, är ute. 
 
Lektörsomdömen av Snowboard hämtade från Bibliotekstjänsts sambindningslistor:  
 

Layouten är synnerligen snygg med många goda bilder … Boken är i första hand 
avsedd för nybörjare. Den är på alla sätt välgjord, men ibland måste läsare slå upp i 
ordlistan för att hänga med helt. Texten är på sina ställen anpassad till svenska 
läsare. (Lektör Ulf Schenkmanis) 
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Snowboard är fylld av praktiska tips och rikt illustrerad med färgrika bilder, där 
text och bild är placerad på samma sida. Språket är enkelt och anpassat till bokens 
innehåll, med en del facktermer. Bokens fördelar är att den är lättläst, pedagogisk 
och snabbläst. (Lektör Roger Örn) 

 
Lektörsomdömen av Striden i palatset hämtade från Bibliotekstjänsts 
sambindningslistor:  
 

I denna röriga berättelse är det tänkt att det ska rymmas en lättläst fantasyhistoria, 
vilket det dessvärre inte gör. Miljöerna är, liksom personteckningen, trista och 
skissartade. Språk och översättning fungerar, men det hjälper inte mot en 
ointressant och snårig intrig. (Lektör Nils Ahnland) 
 
Berättandet flyter bra och språket är enkelt. Handlingen är trots det en aning svår 
att följa eftersom den huvudsakliga magin i berättelsen låter människor byta 
skepnad, vilket gör att handlingen ibland känns aningen förvirrad. (Lektör Eva 
Pennegård) 

 

4.5  Lena 
 
Pappa polis, författad av Laura Trenter handlar om Julian, en pojke som Lena och jag 
tror går i mellanstadiet. När Julians pappa, som är polis, en dag blir skjuten på en 
närliggande motorcykelgård försöker Julian själv ta reda på vem den skyldige är. I 
dramat som därefter utspelar sig har Julians syster Rebecka en betydande roll. Vi får 
även möta resten av Julians familj och hans bästa kompis Michael. Men det centrala i 
boken är Julians möte med Jim, en medlem i det beryktade motorcykelgänget Shithead. 
Boken slutar med att Julians pappa överlever, Julian får en vän för livet i Jim som också 
avslöjar vem som sköt Julians pappa. Julian blir både en och annan erfarenhet klokare 
och förstår att livet kanske inte alltid blir som man tror. 
 
Samtalet  
Enligt svaren i enkäten läser Lena böcker ibland och tycker sådär om att läsa. När vi för 
första gången träffas på tu man hand för att kolla att jag har hittat rätt bok att läsa inför 
det kommande samtalet berättar hon att hon knappt börjat läsa i den. Jag får då en 
känsla av att hon inte är speciellt intresserad av att läsa boken överhuvudtaget, men 
låtsas som ingenting. När vi åter träffas för själva boksamtalet har hon läst ut boken och 
det blir ett långt och givande samtal för oss båda, såsom jag uppfattar det. 
 
Lena ger inte intryck av att på något sätt vara blyg men hon är lite på sin vakt i början. 
När hon märker att det inte handlar om något förhör så dröjer det inte länge förrän 
samtalet flyter lätt och ledigt mellan oss. Hon verkar äldre i sitt sätt att samtala, tuffare 
och mer medveten om sig själv än de båda andra flickorna jag tidigare samtalat med. 
 
Lena har i enkäten uppgivit Pappa polis både som ”bästa bok” och ”favoritbok just nu”, 
men berättar under samtalet att hon egentligen inte har någon riktig favoritbok. Hon 
läste färdigt Pappa polis för någon vecka sedan och tycker att ” … den var jättebra, 
spännande”.  När jag frågar om det var något speciellt bra med boken beskriver hon 
ingående två specifika episoder i boken (vilka jag inte tänker återge här). Det hon inte 
tyckte om med boken var, som hon beskriver det, att: ” … i början var den lite 
långtråkig, så man fattar inte så mycket, i början så, men i mitten ungefär börjar den bli 
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spännande så det va bättre.”  Något som var svårt eller konstigt i boken kan hon först 
inte komma på men efter en stunds tystnad berättar hon om ett avsnitt i boken som hon 
inte riktigt förstod. Vi funderar en stund gemensamt över problemet och kommer 
överens om att just den biten nog var lite konstigt. Jag frågar om hon känner igen sig i 
boken. Det tycker hon att hon gör, lite grann, vilket leder till att vi börjar prata om 
mopeder och syskon, i boken handlar det visserligen om motorcyklar. 
 
Jag undrar hur det kom sig att hon valde just den här boken. ” Ja vet inte, det var 
[fröken; min anm.] som sa att jag kunde ta den, för jag hade läst en så liten bok, det var 
inte alls lång text och sånt innan, för jag gillar inte att läsa och så där vidare och så 
mycket, och då sa hon [fröken; min anm.] att Lisa hade läst den, här i min klass, och så 
sa hon [fröken; min anm.] att hon [Lisa; min anm.] hade sagt att den var väldigt bra, 
och så kollade jag, i den var ganska långa kapitel. Nej det är inte långa kapitel [sa 
fröken; min anm.], och så såg jag, oj då, det var visst inte det, och så tog jag hem den 
och läste den. Och i slutet fick jag redovisa den, och det var jättebra.” När Lena berättat 
detta så ser hon riktigt nöjd ut med sig själv, att boken inte var så svår som hon trodde 
och att den, trots en seg inledning, faktiskt var både spännande och bra. Den var så pass 
bra att hon tror att hon ska läsa mer av den här författaren som fröken tipsade om. Hon 
har bara läst boken en gång och hon brukar inte läsa om böcker. Om hon skulle tipsa en 
kompis skulle hon berätta ” … att den var lite långtråkig i början, i mitten börjar den 
bli lite spännande … ”, och i korthet berättar bokens handling. 
 
Samtalet övergår sedan allt mer från att specifikt handla om favoritboken till ett mer 
allmänt samtal om sådant som har att göra med läsning, läsupplevelser etcetera. När vi 
kommer in på hur man kan beskriva själva upplevelsen av att läsa en bok så förklarar 
Lena att hon ” … brukar få en bild i huvudet, och så blir det liksom som jag ser dom, 
jag är osynlig men jag står inte bredvid dem, liksom jag ser dem inte riktigt men jag ser 
dom ändå liksom.” Hon berättar att hon inte tycker om att har bilder i böcker, ” … jag 
vet inte riktigt, jag vill kunna föreställa mig själv hur det ser ut själv, istället för att se”. 
 
På fritiden läser Lena tidningar, kollar på TV och äter godis, men hon har inget speciellt 
favoritprogram. Beträffande tidningar så läser hon helst Julia, en ungdomstidning som 
enligt henne själv bland annat innehåller roliga historier, planscher och brevvänner. 
Böcker läser Lena på kvällen i sängen eller i soffan när hon inte har något annat att göra 
och i skolan när det är tid för läsning. Ibland läser hon högt för mamma eller pappa, 
ibland tyst för sig själv. Läser Lena en bok som är tråkig och som hon inte tror ska bli 
bättre i mitten eller i slutet så lägger hon den ifrån sig. Jag frågar också var hon hittar 
böcker att läsa? Hon svarar att de har ganska många böcker hemma att välja på. Det 
framgår också av samtalet att fröken tipsar, kompisar nämner hon inte, och att det finns 
ett lite ”bibliotek” i klassrummet. Däremot lånar hon inte på bokbussen eller på 
”riktiga” biblioteket. 
 
Avslutningsvis ber jag henne berätta hur en bra bok ska vara: ”Den ska vara bra, 
spännande och inte för besvärlig, så att man inte fattar för några konstiga ord. Ganska 
stor text, ingen pytteliten text.” 
 
Lektörsomdömen av Pappa polis hämtade från Bibliotekstjänst sambindningslistor:  
 

[…] … Laura Trenter håller ett högt tempo, har en rapp dialog och en trovärdig 
intrig. Hon håller läsaren i ett fast grepp redan från första sidan. En spännande och 
ganska lättläst deckare … (Lektör Christina Wedenmark) 
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Boken är lättläst bl.a. genom sin trovärdiga dialog och dagens språk. Inblickar i 
olika miljöer … med olika människornas reaktioner är väl tecknade. Framför allt är 
det en berättelse som tar med läsaren på ett äventyr … (Lektör Ulla -Britt 
Westelius) 

 

4.6  Sven 
 
Eva & Adam – En historia om plugget, kompisar och kärlek författad av Måns Gahrton 
med bilder av Johan Unenge. I serien om Eva och Adam finns även utgivit: Eva & 
Adam: Att vara eller inte vara – ihop, Eva & Adam: Bästa ovänner, Eva & Adam: Fusk 
och farligheter. Adam är den nye killen som kommer till mellanstadieklassen där Eva 
redan går. Vi får sedan följa Adams första tid i skolan, hans möten med Eva på 
klassfesten, gitarrträningen och skolresan. Är de bara kompisar eller är de kära i 
varandra? Boken slutar som vi anat, att de två efter många om men bli ett riktigt 
kärlekspar.  
 
Trolleri Inez! författad av Gull Åkerblom med teckningar gjorda av Erika Eklund. 
Boken är en Lust-att- läsa-bok. Inez går i ettan, det är dagen innan hennes första 
skolavslutning, hon vill inte lämna tillbaka sin läsebok men hennes mamma har inte råd 
att köpa den. För i den boken finns en trolleridikt, med hennes egna ditmålade blommor, 
som kan få det att börja regna så att alla blommor kan börja blomma igen. Allt har ju 
vissnat bort i torkan och det behövs minst ett trolleri för att kunna dekorera 
klassrummet. Inez bestämmer sig för att rymma med boken, men faktiskt så fungera 
trolleridikten på något magiskt sätt, regnet kommer, blommorna blommar och Inez får 
behålla sin älskade bok. 
 
Samtalet  
Mötet med Sven börjar lite olyckligt men får en tursam vändning och både han och jag 
blir riktigt nöjda med samtalet. Sven är en pojke som, enligt honom själv, inte läser så 
mycket. Jag tycker inte att han verkar speciellt blyg men är ingen direkt storpratare 
heller, i alla fall inte när det gäller bokprat med mig. Det visar sig att Sven inte på långa 
vägar har läst ut den Eva och Adam-bok som samtalet skulle ha handlat om. Utifrån det 
lilla han har läst tycker han att den är lite svårläst, har små bokstäver, svåra ord men är 
spännande. ”Jonte är mest rolig och så, säger en massa konstiga saker.” Men han säger 
bestämt att han ska läsa ut den. Eftersom det är den enda bok Sven har valt, både som 
”bästa bok” och ”favorit-bok just nu” blir jag lite förtvivlad och undrar för mig själv vad 
vi nu ska samtala om. Jag frågar i ren desperation om det möjligtvis finns någon annan 
bok som han läser eller har läst och tyckt varit bra. Då skiner han upp och säger han att 
han precis har läst ut Trolleri Inez! Just den boken jag har läst inför min provintervju 
och boken ligger kvar i min väska. Fram med boken och samtalet kan fortsätta, båda 
Sven och jag är lättade och glada. 
 
Boken om Inez tycker Sven var ” … lättläst och väldigt bra och spännande” . När jag 
frågar om den var krånglig på något sätt säger han först nej, men sedan kommer vi fram 
till att den kanske inte var krånglig men märklig och fantastisk ibland. Sven beskriver 
några magiska händelser: ”Det här med stenarna … som blev blommor”. ”Och sen i 
slutet så fick hon den [boken; min anm.] … och sen när hon öppnade boken var 
blommorna borta.” Han har inte läst liknande böcker tidigare och trodde att boken 
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skulle vara tråkig när han först såg den. Jag undrar om han känner igen sig i den, ja det 
gör han, men han kan inte peka på något speciellt. Jag frågar om något i boken också 
har hänt honom, då svarar han: ” … det är inte på riktigt”. När han läste boken läste han 
en bit i taget och förklarar att han läser tills ett kapitel är slut. 
 
Vi kom gemensamt fram till att upplevelsen av att läsa boken är som att flyga i en 
helikopter att enligt honom själv, sväva ” … ovanför”. Boken om Inez hittade han 
genom att leta bland bokhyllorna i skolan och läste den sedan hemma, Adam och Eva-
boken läser han i skolan. Annars går han till bokbussen och ibland frågar han någon om 
hjälp med att hitta en passande bok. Beträffande vilka böcker han väljer att läsa så tipsar 
kompisarna ibland, men han pratar inte om böcker så mycket och han tipsar inte andra 
om böcker. Bilder i böcker tycker han är bra.  
 
När vi pratar om när och var man helst läser svarar han:  ”Ibland på kvällen, ibland på 
morgonen … på morgonen läser jag helst Kalle [Kalle Anka; min anm.]”. Var ska man 
läsa någonstans? ”I sängen tills man somnar.” Är det mysigast att ligga i sängen? ”Ja 
annars blir det så kallt, vi hyr ett hus … det är dyrt att värma upp det … jag har två 
täcken på mig annars kan jag inte sova.” Men han läser inte varje kväll och när han inte 
läser spelar han ”data” istället. Han berättar också att han har en storebror som inte läser 
högt för honom och Sven läser inte högt för storebror, ” … bara för mamma…när jag 
var mindre, gick i tvåan då läste jag för honom, då mamma och pappa hade bråttom”. 
Den bok han läste i då var Leos bok, en läsebok från skolan. Den läste han hemma två 
gånger när han var mindre, gick i tvåan. ”Den är bra … ” säger han och berättar en lång 
historia hur boken råkade gömma sig under datorn hemma och när den till slut blir 
återfunnen så fick han behålla den. Tydligen en riktig bästa-bok för Sven. 
Avslutningsvis undrar jag hur han tycker att en bra bok ska var ” … som Inez, mycket 
mystisk – spännande, rolig.”  
 
Lektörsomdömen av Eva & Adam – En historia om plugget, kompisar och kärlek 
hämtade från Bibliotekstjänsts sambindningslistor:  
 

Kapitelbok som bygger på de tecknade serierna om Eva och Adam  … 
Illustrationerna som förekommer är enkla pennteckningar, bara det nödvändiga 
finns med. … precis som i serierna, präglas bilderna av befriande ”slängighet” och 
humoristisk touch. Det finns en omedelbarhet, ett tilltal och ett sätt att berätta, som 
jag tror går hem. Det känns som författaren är initierad, som han vet vad han talar 
om. Samtidigt tycker jag att en del enskilda kapitel är lite korta, snuttiga, och 
därmed i viss mening rycker sönder berättelsen. Men i stort sett håller boken vad 
den lovar … (Lektör Torbjörn Nilsson) 

 
Texten är skriven i tredje person och växlar mellan att se tillvaron ur kill- och 
tjejperspektiv. Detta gör att boken naturligt vänder sig till läsare av båda könen. 
Språket innehåller mycket slanguttryck … språk som liknar vanligt talspråk i 
mellanstadieåldern. Boken är underhållande och kan för ovana läsare bli en 
inkörsport till svårare böcker. (Lektör Birgitta Emanuelsson) 

 
Lektörsomdömen av Trolleri Inez! hämtade från Bibliotekstjänsts sambindningslistor:  
 

Kapitelbok. Berättelsen är lättläst som sig bör. Den börjar lite lojt – det kanske 
beror på hettan – men blir mer dramatisk och inte minst fantastisk efter hand. Det 
där fantastiska är förstås tämligen svårt att förstå sig på, men det gör inte så 
mycket, fantastiskt är det ändå. Teckningarna är okomplicerade, pigga, och 
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gestaltar situationer i berättelsen rakt och utan prut. Så slutomdömet: En trevlig och 
fantasifull bok i genren lättlästa böcker för lågstadiet. (Lektör Torbjörn Nilsson) 

 
Handlingen ligger nära de yngsta skolbarnens värld, men är ändå spännande med 
ett magiskt skimmer. De svart-vita teckningarna är också barnnära och fina. Texten 
är lättläst och passar bra när man har passerat det först nybörjarstadiet. (Lektör 
Marianne Hållö) 
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5. Analys och diskussion 
 
Efter presentationen av de böcker barnen valt som sina favoritböcker och resultaten av 
samtalen med barnen genomförs nedan analysen av empirin som en diskuterande analys 
under fyra valda teman: Barnens läspreferenser, Barnens läsupplevelser, Läsmiljön samt 
Förmedling och lässtimulans. Vi kopplar samman resultatet från samtalen med barnen, 
lektörsomdömen från Bibliotekstjänsts sambindningslistor samt resultaten av 
intervjuerna med barnbibliotekarierna med vår valda teori och tidigare forskning. På 
detta sätt belyser vi ovanstående teman både utifrån ett barnperspektiv och ett 
vuxenperspektiv. Vi vill påpeka att det som framkommer av vår begränsade studie inte 
kan ligga till grund för några generella slutsatser. Det studien kan ge är en bild av just 
dessa barns och barnbibliotekariers åsikter och tankar om dessa fyra teman. Hade 
studien genomförts i en annan miljö och med andra individer skulle resultaten blivit 
annorlunda i många avseenden.  
 
Citat tagna från samtalen med barnen och intervjuerna med barnbibliotekarierna är i 
nedanstående text kursiverade. 
 

5.1  Läspreferenser 
 
Under temat Barnens läspreferenser analyseras resultaten utifrån teori och tidigare 
forskning hämtad från 2.2 Texten/Boken. De områden vi belyser är favoritböckernas 
(och i viss mån andra böckers) utformning och anpassning till barn som läsare, barnens 
val av favoritböcker samt beskrivningar av deras läspreferenser.  
 
De svårigheter Wåhlin och Asplund Carlsson menar finns när det gäller att få reda på 
vilka böcker som är barns favoritböcker uppstod även i denna studie (1994, s. 65). Det 
visade sig av att några barns ”favoritbok just nu” sammanföll med valet av ”bästa-bok” 
och att det vid samtalet framkom att den valda boken var just den bok barnet höll på att 
läsa eller precis läst ut. Det troliga är att barnen inte hade någon speciell ”bästa-bok” 
eller ”favoritbok just nu”, inte kom på vad den hette eller tyckte att boken/böckerna inte 
passade sig att nämna och istället valde en bok de just höll på att läsa. Andra barn i 
studien tycks däremot valt medvetet och gjort skillnad mellan ”favoritbok just nu” och 
”bästa-bok”. I denna studie har detta inte så stor betydelse då det viktigaste för oss inte 
var att hitta fram till barnens verkliga favoritbok utan att försöka få fram böcker som 
barnen valt att läsa av egen fri vilja.  
 

5.1.1 Utformning och anpassning 
 
Det är inte vår intention att analysera själva texten i favoritböckerna, men vill ändå utgå 
från Klingbergs schema över olika former av adaptation (1972, s. 97ff). Schemat är 
användbart för en jämförelse med det barnen och barnbibliotekarierna har att säga om 
de valda favoritböckerna och andra böcker barn föredrar att läsa. Klingberg tar 
exempelvis upp att författare av barnböcker ofta låter barn vara huvudpersoner och att 
de undviker att använda för svåra ord (ibid., s. 97ff). Vi kan se att de valda 
favoritböckerna handlar om pojkar och flickor i barnens egen ålder, med undantag av 
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Bert och beundrarinnorna (pojke på sexton år), Ronny & Julia – tror på tomten (pojke 
och flicka på fem sex år) samt Snowboard (blandade åldrar). När det gäller att anpassa 
texten till barns begränsade ordförråd säger några av barnen i studien att de vill ha 
lättlästa böcker och inte för mycket krångliga ord. Lars som valt Striden i palatset säger 
däremot uttryckligen att han inte vill läsa för lätta böcker. Sambindningslektörerna 
beskriver överlag de valda böckerna som lättlästa, läsvänliga eller som nybörjarböcker, 
med undantag av Bert och beundrarinnorna och Striden i palatset. Om den sist nämnda 
skriver lektör Nils Ahnland: ”I denna röriga berättelse är det tänkt att det ska rymmas en 
lättläst fantasyhistoria, vilket det dessvärre inte gör.” (Ahnland 2002) Vidare föreslår 
Klingberg användandet av ”jag-berättelser” med hänsyn till läsaren samt vikten av att 
bibehålla spänningen i boken, men att problemet bör bli löst och att boken gärna få sluta 
lyckligt (1972, s. 97ff). Handlingen i huvuddelen av favoritböckerna utgår just från en 
”jag-berättelse” och barnen säger att en bra bok ska vara spännande och/eller rolig. 
Barnboksförfattare bör även enligt Klingberg ta hänsyn till barns förutsättningar och 
intressen avseende böckernas längd, format och illustrationer (ibid., s. 97ff). Flertalet av 
de valda favoritböckerna är illustrerade och Ronny och Julia räknas som bilderbok 
enligt sambindningsrecensionen (Red. 2002). Undantagen är Miranda och den 
underbara tavlan samt Miranda och havet. På dessa böcker är Miranda endast avbildad 
på omslaget. En del av barnen tycker om att det finns bilder, några bryr sig inte och 
några tycker att de stör. Lena menar att hon hellre själv vill föreställa sig hur det ser ut. 
De flesta av barnen tycker att det är bra med kapitel speciellt när de läser i skolan. 
Kapitlen ska vara precis lagom långa för att de vill kunna läsa kapitlet till slut. Även 
texten ska vara lagom stor. Lars säger att texten ska vara ”några millimeter”. Lena vill 
ha ”ganska stor text, ingen pytteliten text”.  
 
Det svåra i detta sammanhang är att det till stor del handlar om subjektiva bedömningar. 
Vad är lättläst, vad är en definition på ett svårt ord, etcetera? Det som för ett barn kan 
framstå som lagom stor text, lagom långa kapitel kan för ett annat kännas som pyttesmå 
bokstäver och oändligt långa kapitel. Detta bekräftar, enligt oss, ytterligare vikten av att 
se till den enskilde läsaren. Enligt Appleyard är det även av betydelse att böckerna nu är 
längre, har mindre bokstäver och färre illustrationer än de böcker som barnen läst under 
tidigare skolår (1991, s. 60f). Men eftersom vi inte vet vad barnen tidigare har läst kan 
vi inte i denna studie göra någon jämförelse.  
 
Av de intervjuade barnbibliotekarierna menar både Barbro och Bodil att omslaget är 
väldigt viktigt. Från samtalen med barnen säger Sven att boken Trolleri Inez! såg tråkig 
ut och Malin att Fredda nio år ” … såg inte så himla bra ut”. Enligt Bodil kan hon 
redan på omslaget se om boken kommer att lånas ut eller inte. Barbro berättar att när 
gamla böcker ges ut med nya omslag måste dessa köpas in eftersom barnen kan se på 
omslaget att det är en ”gammal” bok vilken då genast blir ointressant. Bodil tar också 
upp att baksidestexterna speciellt för lite äldre och läsvana barn kan ha stor betydelse 
när de väljer böcker. Av de intervjuade barnen är det främst de som läser mer som 
utnyttjar baksidestexten för att ta ställning till om boken är värd att läsas eller inte. 
Tjockleken på boken är enligt Bodil inte så betydelsefull utan det viktiga är handlingen. 
Har barn fastnat för fantasy kan de plöja igenom tjocka böcker, anser hon. Berit påpekar 
att det är viktigt att handlingen kommer igång ” … barn har inte tid att vänta på 
handlingen”. Det kan, enligt henne, vara problem för dem som läser sakta att komma in 
i handlingen vilket leder till att de tappar orken och lusten att läsa. Från samtalen med 
barnen får vi veta att de är medvetna om att en bok kan vara tråkig i början för att sedan 
bli bättre och att det för det mesta är acceptabelt. Lars säger att han läser ut alla böcker 
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även om de inte är bra och Sara säger att en bra bok ska var ”lite tråkig och sedan 
jättekul ”.  
 
Klingberg menar även att författaren bör ta hänsyn till läsarens läsförmåga och skriva så 
att det skapas rörelse och handling i boken (1972, s. 97ff). Två av barnen, Malin och 
Anton, beskriver också att de tycker om när det är ”blandat i böckerna”, det ska inte 
bara handla om en sak och boken ska vara skriven så att de blir nyfikna på 
fortsättningen.  
 
Ovanstående resonemang, med utgångspunkt i Klingbergs schema, anser vi passar in på 
det hänsynstagande till barns fattningsförmåga, kunskaper och erfarenheter Edström 
menar författare till barnböcker bör tänka på (1986, s. 351). Schiødts två begrepp, 
variation och orientering, vilka i korthet innebär att bokens handling bör vara livlig och 
omväxlande samt att framställningen ska vara konkret och lättillgänglig, stämmer även 
det in på det som framkommit av empirin (1969, s. 36-39). Furhammar nämner i sin 
studie att det gemensamma kravet från barnen är att det ska hända saker i böckerna 
(1997, s. 372f).  
 

5.1.2 Barnens val av favoritböcker 
 
Det är huvudsakligen kvinnliga författare som har tilltalat barnen. Vi kan inte se någon 
märkbar skillnad mellan pojkarnas respektive flickornas val av favoritböcker och inte 
heller att barnens kön har speglat deras val av författare. Wåhlin och Asplund Carlsson 
fann i sin studie en stor skillnad mellan pojkars och flickors val av favoritböcker vilket 
innebar att flickorna helst valde kvinnliga författare och pojkarna manliga men att 
skillnaden inte var så stor när barnen även angav andra böcker de läst (1994, s. 
64,72,76). Wåhlin och Asplund Carlsson sa sig också vara överraskade av bredden på 
uppgivna titlar (1994, s. 66). Även i vår studie är det en stor bredd när det gäller valet av 
favoritböcker såtillvida att alla barnen har valt olika böcker. De flesta av barnens 
favoritböcker har svenska författare med undantag av Striden i palatset och Snowboard.  
 
Samtliga intervjuade barnbibliotekarier kände till de av barnen valda böckerna och 
tyckte inte att listan innehöll några direkta överraskningar eller någon bok som de blev 
speciellt förvånade över. Berit kallade dem ”böcker som går av sig själv” det vill säga 
barnen hittar till dem själva och behöver inte fråga efter var de finns. Berit menar att det 
finns ”hemskt många” bra svenska bilderboks- och barnboksförfattare samt illustratörer 
och att favoriterna för denna åldersgrupp, enligt hennes erfarenhet, är svenska. 
 

5.1.3 Beskrivningar av barnens läspreferenser 
 
Alla favoritböckerna är med ett undantag, Snowboard, fiktionsböcker och kan räknas till 
genren äventyr. Striden i palatset tillhör visserligen genren fantasy, men kan enligt 
Appleyards beskrivning räknas till genren äventyr (1991, s. 60f). Barnens favoritböcker 
handlar till största delen om vardagliga händelser, om vanliga flickor eller pojkar och 
flertalet av dem utspelar sig i skolmiljö. Undantagen är de tidigare nämnda Striden i 
palatset som utspelar sig i en fiktiv riddartid och Snowboard som utspelar sig i 
”snowboardsbacken”. 
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Beträffande barnbibliotekarierna trodde Barbro angående Snowboard, att barnet ifråga 
egentligen inte hade läst boken utan mest tittat på de häftiga bilderna. Vi som tagit del 
av samtalet med Lars vet att han har ”läst” boken. När det gäller fackböcker överlag 
menade Berit att de mest populära handlar om valar, hajar, dinosaurier och riddare. 
Böcker om cowboys och indianer som var inne när hon själv växte upp har ersatts av 
böcker om riddare. Överhuvudtaget är litteratur om medeltiden, kanske beroende på 
kopplingen till fantasy, enligt henne, idag mycket efterfrågad. Striden i palatset 
beskriver Barbro som så ”torftig” att hon har svårt att prata om den när hon boktipsar 
och menar att det i denna genre inte finns något större utbud att erbjuda för denna 
åldersgrupp. Lars däremot, som valde Striden i palatset som sin favoritbok verkade inte 
alls dela den uppfattningen, han fick en så positiv läsupplevelse av den att han har läst 
alla böckerna i serien. Visserligen säger han att det är bättre att läsa fantasy-böcker på 
engelska, eftersom det ofta är deras originalspråk. Böckerna om Harry Potter har han 
däremot inte läst, dessa ska ses på film enligt honom.  
 
Enligt Berit vill barn kunna identifiera sig och känna igen sig. Hon säger att även om 
dessa barn tittar mycket på amerikanska serier så är det ändå det realistiska och den 
egna skolmiljön som går före när det gäller deras val av favoritlitteratur. Att Pappa 
polis av Laura Trenter blivit så populär tror Berit och Barbro beror på att det just är en 
typisk nutidsskildring med våld som barnen faktiskt kan råka ut för. Samtliga 
barnbibliotekarier anser att Trenters böcker är spännande samtidigt som de även tar upp 
vardagsbekymmer på ett realistiskt sätt. Böckerna utspelar sig inte i en låtsasvärld. Vid 
samtalet med Lena, som hade valt boken, kom vi också automatiskt in på området 
mopeder, vilket ligger ganska nära bokens handling.  
 
Resonemanget ovan överensstämmer med vad Appleyard menar tilltalar barn i denna 
ålder vilket i korthet innebär att barnen för det mesta föredrar att läsa äventyrsböcker, 
som mycket väl kan handla om vardagliga och realistiska situationer men det finns alltid 
en hjälte eller hjältinna att identifiera sig med. Precis som Appleyard säger ligger 
problemet i att definiera vad äventyr är. Han menar att det är det gemensamma som 
format, handlingens uppbyggnad, karaktärsuppfattningar och miljö etcetera som är 
bestämmande för äventyrsgenren (Appleyard 1991, s. 60f). Även Furhammar menar att 
de böcker barnen i hans studie föredrog tillhörde genren äventyr och mysterier (1997, s. 
372f). Vad mysterier är kan liksom äventyr vara svårt att definiera. Främst tänker vi på 
en bok med en titel som innehåller ordet ”mysterier”, men det kan ju också vara en bok 
med ett ”mystiskt” innehåll. Saras val av Mirandaböckerna som favoritbok stämmer 
också in på det Furhammar pekar på, att en del barn vill ha böcker som är lite 
gammaldags (1997, s. 372f). Av barnbibliotekarierna kallar Barbro Mirandaböckerna 
”historiska böcker som inte är helt nya”. Hon tror att det är en lärare, en mamma eller i 
alla fall en vuxen som har rekommenderat dem. Vi vet att boken föreslogs av en 
mamma.  
 
Det vi saknar hos Appleyard är att han inte nämner att en bok ska vara ”rolig”. De flesta 
av barnen i denna studie anser att det är en viktig ingrediens för en bra bok. Furhammar 
tar upp det som en viktig faktor (1997, s. 372f), men i Steffensen och Weinreichs studie 
verkar roliga böcker vara något som endast pojkar föredrar (2000, s. 45). Steffensen och 
Weinreich studie uppvisar skillnader mellan pojkar och flickors läspreferenser vilket vi 
inte har kunnat utläsa av vår studie (2000, s. 45, 52ff, 60). Bland annat intresset för 
hästböcker som Steffensen och Weinreich funnit hos flickor stämmer inte in på vår 
studie, inte någon av barnen var intresserade av hästböcker (2000, s. 45).  
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Med undantag av Mot Paris sa papegojan och boken om snowboard tillhör barnens 
valda favoritböcker en serie. Långserieböcker är också enligt Appleyard det mest 
populära i denna ålder (1991, s. 60, 83f) och enligt Steffensen och Weinreich är 
serieböcker dominerande bland flickors läsning (2000, s. 52ff). Kåreland menar att en 
stor del av den svenska barnboksutgivningen består av masslitteratur och när det gäller 
barnböcker främst handlar om långserierböcker (2001, s. 136ff).  Barnen i denna studie 
läste nästan uteslutande serieböcker. Den typ av serieböcker barnen i denna studie 
huvudsakligen valt att läsa stämmer väl överens med det Brink kallar 
fortsättningsböcker, då han gör åtskillnad mellan fortsättningsböcker och 
långserieböcker (2000, s. 24). Vilket innebär att fortsättningböckernas karaktärer åldras 
och utvecklas medan långserieböckernas huvudpersoner är sig lika från bok till bok. 
Bodil, en av barnbibliotekarierna menar att: ”Är det barn som tycker om att läsa tycker 
de ofta om serier, flera böcker som handlar om samma sak.” 
 

5.2  Läsupplevelser 
 
Även om det har varit svårt att nå fram till barns läsupplevelser, finns mer att hämta från 
närliggande områden som; hur barnen ser på sig själva som läsare, vad de menar gör en 
bok bra eller dålig. Nedan redovisat resultat är kopplat till den teori och tidigare 
forskning som återfinns under rubrik 2.3 Läsaren/Barnet.  
 

5.2.1 Hur barnen ser sig själva som läsare  
 
Det omdöme barnen gett sig själva som läsare stämmer i de flesta fall överens med den 
uppfattning vi har fått av dem. Fyra av de sex barnen har i enkäten uppgivit att de läser 
ofta och tycker mycket om att läsa böcker. Av dessa är det endast Antons uppgifter om 
sig själv som läsare och sin läsning som inte stämmer överens med vår bild av honom. 
Lena säger att hon tycker sådär om att läsa och att hon läser ibland, vilket också 
framkommer under samtalet. Sven har uppgivit att han ser sig själv som en som läser 
ibland, men att han tycker mycket om att läsa. Både Malin och Sara understryker sin 
positiva inställning till läsning, Malin genom att skriva till på enkäten att hon älskar att 
läsa böcker och Sara genom att lägga till att hon läser väldigt ofta.  
 

5.2.2 Vad barn menar gör en bok bra eller dålig 
 
Barnen kan liksom vi vuxna inte alltid motivera varför en bok är bra. För Anton verkar 
upplevelsen bara finns kvar som ett allmänt minne av att boken var bra. Förutom att 
barnen kort och gott säger att boken var ”jättebra” eller bra, kombineras uttrycken för 
det mesta med något av orden spännande och/eller rolig. Andra beskrivningar som 
förekom var fantastisk, mystisk och informativ. Sara har svarat lite mer utförligt på hur 
en bra bok ska vara: ”Spännande och inte så att dom bråkar för mycket, men de får inte 
vara snälla hela tiden, för då blir det inte spännande och kul och så i boken. Först lite 
tråkig och sedan jättekul, så ska en bra bok vara tycker jag.” Att barnen ofta säger att 
de kan känna igen sig, antingen i handlingen eller i en eller flera personer i boken 
styrker antagandet att det känns bra att känna igen sig i boken. Detta kan kopplas till det 
Fry kallar en boks språkliga stil eller utformning, ”language practice”, som innebär att 
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den oerfarne läsaren gärna vill känna igen sig i boken, vilket bland annat gör det lättare 
att komma ihåg berättelsen (1985, s. 103ff). De flesta av barnen är medvetna om att en 
bok kan upplevas som dålig i början för att sedan bli bra. Vi får även av samtalen ta del 
av några strategier barnen har för att de ska avgöra om boken är värd att läsa eller inte. 
Det kan till exempel vara att läsa baksidestexten eller bläddra i boken för att se om den 
verkar bli bättre. Några slutar läsa boken efter ett tag, om den verkar tråkig, andra håller 
ut och läser klart. I Frys studie ville de flesta barnen ha bilder till stöd för sin fantasi, 
men några ville det inte för att istället kunna skapa egna ”bilder” (1985, s. 104f). Detta 
stämmer med de åsikter barnen i denna studie framför, en del tycker det är bra med 
bilder, andra inte.  
 

5.2.3 Barnens beskrivning av hur de ser sig själva under läsningen 
 
Vi har efter samtalen med barnen insett det svåra med att i ord uttrycka upplevelsen av 
en bok. Även under samtalen med barnbibliotekarierna har det framkommit hur svårt de 
har att nå fram till barns läsupplevelser. Inte ens vi vuxna kan alltid i ord förklara vad vi 
känner eller upplever efter att ha läst en bok. Då kan det vara än svårare för ett barn att 
verbalt uttrycka sina känslor och tankar, eftersom de bland annat ännu inte hunnit 
utveckla sitt språk till fullo. Fry menar även att vissa böcker får en speciell betydelse för 
sin läsare och att detta förhållande inte går att beskriva vilket kan vara ytterligare en 
förklaring till svårigheten att med ord beskriva varför en bok är bra (1985, s. 102). Møhl 
och Schack skriver att det går inte att få tillgång till vad som försiggår inne i någon 
annans huvud (1981, s. 21f). Men vi anser ändå att samtalen med barnen gav oss inblick 
i deras upplevelsevärld och kunskap om vad de anser är viktigt beträffande sin läsning. 
En stor del av den kunskapen kunde vi även hitta ”mellan raderna” i samtalen. 
 
Barnens berättelser om hur de själva upplever att de ”befinner” sig under läsningen är 
av lite varierande slag men vi anser att det till stor del stämmer överens med Frys 
beskrivningar. Bland annat innebär det att upplevelsen har med läsarens ”läshumör” 
(modes of reading) att göra vilket kan variera under läsningen av en och samma bok 
(Fry 1985, s. 99). I vissa fall har vi gemensamt i samtalen kommit fram till 
beskrivningar som, att sväva ovanför, att befinna sig i en helikopter eller att sitta 
bredvid som en fluga. Ibland kommer beskrivningarna direkt från barnen själva. Sara 
uttrycker det som att ”… jag försvinner in i böckerna”. Lena säger att hon  ” … brukar 
få en bild i huvudet, och så blir det liksom som jag ser dom, jag är osynlig men jag står 
inte bredvid dem, liksom jag ser dem inte riktigt men jag ser dom ändå liksom”. Andra 
beskrivningar är att vara med som olika personer eller som att se boken framför sig som 
en film. 
 
Jämför vi barnens läsupplevelser med Furhammars sätt att se på begreppet läsupplevelse 
blir det enligt oss svårt att bedöma till vilken nytta barnens läsning och läsupplevelser 
är. Kan barnens upplevelser ge dem erfarenhet anses det enligt Furhammar vara 
berikande. Ser barnen läsupplevelserna som en form av förströelse får den ”bara” 
läsaren att glömma här och nu (Furhammar 1997, s. 138). Fry menar att det speciella 
med att läsa skönlitteratur är att läsare bland annat ”lär” från ”insidan” och att unga 
läsare tränar för framtida situationer och händelser (1985, s. 98). Här återkommer vi till 
subjektiv bedömning och en undran om vem som kan avgöra om en bok ger erfarenhet 
eller bara skänker förströelse.  
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När Fry menar att vuxna måste ha tålamod med barns omläsningar anser vi att det kan 
tolkas på två sätt (1985, s. 102). Det ena är att barn läser om samma bok, det andra att 
de läser samma sorts böcker, typ långserierböcker. Omläsning kan även kopplas till 
”slukarålderns” läsning, att vissa forskare menar att barn är smala i sitt val av böcker. Vi 
har tidigare nämnt att Appleyard säger att barn i denna ålder föredrar serieböcker (1991, 
s. 83). Barnen i denna studie skiljer sig åt beträffande omläsning av samma bok, några 
läser aldrig om och några gör det. Anledningen till att Sara läste om var enligt henne att 
hon då förstod de svåra partierna bättre. Malin som aldrig läser om en bok menar att det 
är en anledning till att hon lånar böcker. Överlag väljer barnen att läsa böcker i samma 
fortsättningsserie. Böcker där de till stor del är bekanta med 
huvudrollskaraktären/karaktärerna.  
 
Unga läsare uppehåller sig gärna enligt Fry till vissa delar av en berättelse, men 
glömmer mycket av det andra och att det ger läsaren tillfredsställelse att komma ihåg 
hela berättelsen (1985, s. 105f). Vi har märkt att flera av våra barn gärna vill ha böcker 
med kapitel som innehåller en avslutad berättelse och att några av våra barn har berättat 
om specifika delar av sina favoritböcker. I detta sammanhang kan vi även gå tillbaka till 
vad Schiødts menar verkar vara kriterier på en bra barnbok; att den kan läsas i olika 
uppmärksamhetsnivåer och att läsaren kan lägga den ifrån sig ett tag utan att tappa 
tråden (1969, s. 38).  
 

5.3  Läsmiljö 
 
Begreppet läsmiljö kan ha olika innebörd för olika personer men vi följer även 
fortsättningsvis i stort Chambers definition (1995, s. 9). Under detta tema kommer vi att 
analysera resultatet utifrån den teori som återfinns under 2.4 Läsmiljön. 
 

5.3.1 Att välja 
 
När det gäller barns läsning och speciellt vid valet av böcker anger samtliga intervjuade 
barnbibliotekarier barnens kompisar som en mycket viktig faktor. De menar att barn 
gärna vill läsa samma bok som kompisen och enligt Barbro är det oftast tjejer som vill 
ha samma bok som kompisarna. Chambers anser även han att kamratpåverkan är den 
viktigaste faktorn när barn ska välja böcker att läsa (1995, s. 93). Detta stämmer också 
väl överens med Wåhlin och Asplund Carlssons studie som visade att det oftast var 
kompisarna som tipsade om bra böcker att läsa (1994, s. 122f). När det gäller barnen i 
vår studie stämmer det däremot dåligt. I inget fall är det kompisar som tipsat om eller 
lånat ut någons favoritbok men det framgår att både Malin och Sara brukar tipsa och 
prata med kompisar om böcker som de läst. Av samtalen med barnen kan vi utläsa att 
två böcker är rekommenderade av mamma, två böcker är funna på bokbussen och fyra 
böcker är hittade i skolans bokhyllor. Klassrumsbiblioteket och bokbussen har haft stor 
betydelse för barnen i vår studie men som Wåhlin och Asplund Carlsson skriver så 
skiljer sig vilka distributionsvägar barnen väljer markant åt beroende på var de bor till 
exempel om det finns ett bibliotek i närheten som barnen själva kan besöka (1994, s. 
139). De barn som ingår i vår studie kan inte själva ta sig till biblioteket utan är, utöver 
böcker i hemmet och böcker de kan låna av kamrater, hänvisade till det bokbussen och 
skolan kan erbjuda. 
 



 63 

Berit, Barbro och Bodil ser också sig själva, i rollen som barnbibliotekarie, som 
personer vilken kan påverka barns läsning och läsupplevelser, främst när det gäller 
barns val av böcker. I Wåhlin och Asplund Carlssons studie kommer emellertid 
bibliotekarierna på fjärde plats som boktipsare efter både kompisar, lärare och föräldrar 
(1994, s. 122ff). Barbro menar att barn har väldigt svårt att välja böcker. Det blir för 
mycket för dem med det utbud som finns. ”Jag hittar ingenting säger de” och då är det 
viktigt, säger hon, att de får hjälp och vägledning. Malin uttrycker just detta att hon inte 
är så bra på att hitta böcker men hon får hjälp av personalen på bokbussen, de är så 
”jättesnälla” säger hon.  
 
Barbro tar också upp lärarens betydelse vid barnens val av böcker och samarbetet 
mellan bibliotekarie och lärare. En engagerad lärare bryr sig om vilka böcker barnen vill 
låna när de besöker biblioteket och kommer med kommentarer som ”den här verkar 
trevlig”, ”den här kanske är lite för svår” eller ”den här har väldigt mycket text ska du 
inte ta något lättare”. Sådana lärare menar hon är värdefulla och om inte lärarna bryr 
sig om vilka böcker barnen lånar blir det ofta tre häftiga dinosaurieböcker. Lenas 
beskrivning av hur det kom sig att hon valde att läsa Pappa polis tycker vi visar hur en 
lärare som känner sina elever och deras förmåga kan uppmuntra dem att våga ta steget 
att välja en bok som de själva tror är för avancerad. När barnen kommer till biblioteket 
med skolklassen blir kompistrycket väldigt starkt men när de kommer själva vill de ha 
mer hjälp med att hitta böcker menar Barbro. Hon brukar föra en dialog med läraren, 
”ska vi koncentrera oss på skönlitteraturen, ska de läsa för att få en upplevelse” då 
stänger hon dörren till fackboksavdelningen. Detta går inte ihop med det Törnfeldt 
skriver; att många böcker som de lässvaga eleverna är intresserade av och som kan ge 
dem en läsupplevelse finns just på fackboksavdelningen (1994, s. 207f). Bodils 
erfarenhet är att om ett barn, till exempel i samband med hennes bokprat, uttalar sig 
negativt om en bok är det ingen som vill låna den. Hennes rekommendationer har då 
ingen betydelse utan för barnen är det mycket viktigare vad kompisarna tycker. 
 

5.3.2 Att läsa 
 
Berit påpekar, liksom Barbro, hur viktiga lärarna är för barnens läsning och 
läsupplevelser, att de tar barnen på allvar och ger dem tid att läsa färdigt och inte 
avbryter innan barnet kommit in i boken för då ”kan de ta död på läsupplevelsen”. Hon 
menar att läraren kan visa att det är viktigt att läsa och inte bara ett tidsfördriv eller 
utfyllnad när barnen blivit klara med sina uppgifter. ”Läsa”, menar hon, ”ska alla få 
göra eftersom det är så kul”. Chambers däremot ser betydligt mer till nyttan än nöjet 
när han säger att barn måste få läsa ofta och regelbundet för att utvecklas till tänkande 
och engagerade läsare, inte till tidfördrivsläsare (1995, s. 46). Av samtalen med barnen 
kan vi utläsa att de flesta läser på kvällen innan de ska sova men några av dem läser 
även på morgonen och eftermiddagen. Enligt Steffensen och Weinreich är det främst 
flickor som fritidsläser på andra tider än då det är dags att gå till sängs vilket stämmer 
bra med vad barnen i vår studie berättar (2000, s. 25ff). Läsning är emellertid inget 
barnen i vår studie högprioriterar. Anton till exempel tittar helst på TV när han är 
hemma och Lena läser när hon inte har något annat att göra. Lars verkar se läsning som 
en aktivitet att välja på bland många andra. Sara har uppgivit att hon läser ”väldigt 
ofta”. Malin är den enda som uttryckligen säger att hon hellre läser än tittar på TV och 
tycker att det är bra med lov för då får man läsa mer och längre.  
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Högläsningens betydelse för barns utveckling som läsare poängteras både i litteraturen 
och av barnbibliotekarierna. Barbro påpekar just hur viktigt det är att föräldrarna läser 
högt för barnen men hon har själv på nära håll erfarenhet av att ett flitigt högläsande för 
barnen under deras uppväxt inte nödvändigtvis leder till att de själva blir flitiga läsare. 
Hon tröstar sig emellertid med att de barn som får böcker lästa högt för sig genom det 
får ett bra språk som de har användning för under hela livet och högläsningen är som 
hon säger ”inte bara orden och språket utan det är också gemenskapen”. Just detta att 
vara tillsammans menar även Chambers vara den viktigaste aspekten av högläsning 
(1995, s. 65-72). Intresset för att själv läsa kommer kanske tillbaka när de blir äldre 
menar Barbro. Högläsning i skolan är också en viktig inkörsport för att börja läsa menar 
Berit. Hon har själv väldigt starka minnen av när hennes fröken läste högt, ”högläsning 
i skolan ville jag ha jämt”. Barnen i vår studie fick ingen specifik fråga om de hade fått 
läst högt för sig hemma men vi kan ändå utläsa att fyra av dem läser högt för föräldrar 
eller syskon vilket kan tolkas som att det finns en tradition av högläsning i hemmet. Två 
av barnen, Anton och Lars, berättar däremot att ingen läser högt för dem där hemma och 
att de inte heller själva tycker om att läsa högt. Det går inte att dra några slutsatser när 
det gäller vilken betydelse detta har för deras egen läsning, detta då Lars läser en hel del 
medan Anton knappast kan räknas till ”bokslukarna”. Wåhlin och Asplund Carlsson 
menar annars att högläsning i hemmet är första steget till att bli en läsare (1994, s. 93). 
 
Alla barn i undersökningen menar att sängen är den bästa platsen för att läsa böcker och 
då som tidigare nämnts främst på kvällen innan de ska somna. Lena nämner även soffan 
som ett komplement till sängen. Detta är precis vad som kommer fram i den studie 
Steffensen och Weinreich hänvisar till. Sängen kommer på klar förstaplats följd av 
soffan. Enligt studien lyssnar också de flesta barnen åtminstone emellanåt på musik när 
de läser (Steffensen & Weinreich 2000, s. 25ff). Av barnen i vår studie är det endast 
Lars som lyssnar på musik då han läser, han till och med sjunger med!  
 
När det gäller den fysiska läsmiljön har barnbibliotekarierna inte så mycket att säga men 
de tycker naturligtvis att det är viktigt att barnen sitter något sånär bra och har en bra 
belysning som gör att de, som Berit säger, ”orkar läsa länge”. Barbro berättar att de 
försökt skapa en läsvänlig och mysig miljö på barnavdelningen med fåtöljer och soffor 
som ska vara inbjudande för barnen att krypa upp i. Borén och Limberg menar att roliga 
möbler och andra inredningsdetaljer på biblioteket kan ge barnen en upplevelse i sig 
(1991, s. 34). För Berit behöver en bra miljö för läsning inte nödvändigtvis innebära 
mysiga fåtöljer. För henne handlar det mer om ”att skapa en fristad” vilket biblioteket 
var för henne själv när hon var barn. Detta ligger nära det Chambers säger om att vi bör 
ge barnen en miljö där de kan få lugn och ro (1995, s. 37f).  
 

5.3.3 Reaktion och respons  
 
De tre intervjuade barnbibliotekarierna menar att de alldeles för sällan får ta del av 
barnens läsupplevelser. Samma erfarenhet ger bibliotekarien i Löcseys studie uttryck för 
(1999, s. 62). Hon ber barnen komma tillbaka och berätta för henne vad de tyckt om en 
bok hon rekommenderat men då får hon bara kommentarer som att den var bra eller 
dålig. Det är endast Bodil som genomför någon form av organiserade boksamtal enligt 
Chambers definition (1995, s. 104f). Dessa äger rum i samband med barns redovisning 
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av ”sommarboken”7. Barnen ska redovisa en av de tio böcker de läst under sommaren 
på ett mer utförligt sätt, bland annat genom att betygsätta boken. Berit berättar att hon, 
tidigare då hon arbetade på en mindre filial, byggde upp en så nära kontakt med vissa 
barn att de ibland gav henne förtroenden och började prata om saker som man inte 
pratar med alla om, som till exempel kärlek. Men dessa samtal utvecklades sällan till 
några riktiga boksamtal. Ett tillfälle då barnbibliotekarierna menar att de kan få ta del av 
barns läsupplevelser är när barnen önskar få boktips. De brukar då be barnen berätta om 
böcker de tyckt om för att kunna tipsa om andra böcker som de tror skulle kunna passa. 
Både Berit och Barbro påpekar hur viktigt det är att vara försiktig med att fråga barn 
som kommer till biblioteket om vad de tyckte om böckerna de lämnar tillbaka. Det 
händer ganska ofta att barn inte har hunnit läsa någon av böckerna och de kan då bli 
generade. Berit tycker det är viktigt att barnen känner att de inte måste läsa böckerna 
som de burit hem att det är frivilligt och att det på biblioteket inte finns samma tvång att 
läsa som i skolan. Här känner vi igen ett av de sätt som Borén och Limberg menar att 
barnbibliotekarierna ser på sitt arbete, rollen som ”icke- lärare” det vill säga en person 
som inspirerar till läsning utan tvång (1991, s. 36). Med erfarenheter från både på filial- 
och huvudbibliotek upplever Berit och Barbro att det är svårare att få feedback på ett 
huvudbibliotek eftersom de är många som arbetar där och den som lånade boken kanske 
kommer tillbaka en dag när de själva inte står i lånedisken. Ur samtalen med barnen går 
det att utläsa att det främst är vid redovisningar i skolan för lärare och klasskompisar 
som de pratar om böcker. Sara berättar också att det är sin mamma hon frågar när hon 
inte förstår något i boken. När bibliotekarier nämns av barnen är det i egenskap av 
boktipsare inte som någon de pratar om böckernas innehåll med. Både Appleyard och 
Chambers betonar vikten av att barn pratar böcker med varandra och Wåhlin och 
Asplund Carlsson menar att skolan är en miljö som befrämjar samtal om och kring 
böcker (Appleyard 1991, s. 89; Chambers 1995, s. 93; Wåhlin & Asplund Carlsson 
1994, s. 142). Men det är endast Sara som ibland pratar med kompisar om böcker som 
hon läst. Två av barnen, Lars och Sven säger uttryckligen att de inte pratar böcker med 
kompisarna.  
 

5.3.4 Vuxenstöd 
 
Skolan och lärarens stora betydelse för barns läsning poängteras av samtliga, både i 
litteraturen och av barnbibliotekarier. Barbro som tidigare arbetat som skolbibliotekarie 
menar att lärarna är väldigt viktiga. Hon säger att hon själv kan stå och prata om en bok 
”men när fröken säger något så betyder det så mycket mer”. Lärare menar hon har stor 
möjlighet att påverka om de är entusiastiska. Men det är viktigt att lärarna har läst lite 
själva så att de kan berätta utifrån en egen läsupplevelse. ”Man kan se på en del lärare 
att de tycker att det är så himla roligt och det märker barnen” säger Barbro. Berit 
berättar om en lärare som har högläsning av första boken i en serie för sina elever för att 
de ska komma in i handlingen och på det sättet lockas till att själva vilja fortsätta att läsa 
de följande delarna. Detta är ett tillvägagångssätt som rekommenderas av Allard, 
Rudqvist och Sundblad i Nya lusboken. Det är speciellt viktigt för de elever som inte 
väljer någon bok att läsa alls (Allard et al. 2002, s. 96). Berit betonar också vikten av att 
ta barnens frågor och litteraturupplevelser på allvar. När barn frågar efter böcker som 
biblioteket valt att inte köpa in är det därför viktigt att inte säga att så dåliga böcker ska 
du inte läsa utan på ett trevligt sätt tala om att de böckerna har vi inte och sen visa på 

                                                 
7 Om barnen läser tio böcker under sommarlovet får de en bok i present.  
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annan litteratur som biblioteket har. Det gäller att visa att man respekterar dem, menar 
Berit, eftersom det är viktigt för barn vad andra tycker och de vill inte vara till besvär.  
 
Det bästa exemplet på vuxenstöd som framkommer i samtalen med barnen tycker vi är 
Lenas beskrivning av hur hennes lärare fick henne att läsa Pappa polis. Läraren gjorde 
en riktig bedömning av hennes läsförmåga. Hon visste att Lena skulle klara av att läsa 
boken och lyckades uppmuntra och motivera henne till att börja läsa. Appleyard 
understryker lärarens viktiga roll bland annat när det gäller att introducera barn för 
böcker som ligger på deras utvecklingsnivå (1991, s 89). Sara verkar också ha ett bra 
vuxenstöd i sin mamma som dels hjälper henne att välja böcker men också förklarar 
sådant som Sara inte förstår. Malin berättar att det finns mycket böcker i hemmet vilket 
tyder på att åtminstone en av föräldrarna läser och på det sättet visar henne att det är 
viktigt att läsa. Framför allt Fry och Brink betonar att barn gör inte vad du säger utan tar 
efter vad du gör (Fry 1985, s. 96f; Brink 2000, s. 53). Malin är också den största 
bokslukaren av barnen. Lars mamma köper böcker till honom. Det är till exempel hon 
som har köpt första delen i den fantasy-serie som han är så förtjust i och som gjort ett 
sådant intryck på honom att han vill äga den. Bodil menar också att föräldrarna påverkar 
barnens val att litteratur då det oftast är de som köper böcker till barnen. Sven brukar 
fråga bibliotekarierna om hjälp att hitta böcker men annars kan vi inte utläsa att han har 
något direkt vuxenstöd. Han berättar också att hans föräldrar under en period var så 
stressade att de inte hann läsa med honom. Anton verkar enligt samtalet med honom 
helt sakna vuxenstöd hemifrån.  
 

5.4  Förmedling 
 
Under temat Förmedling och lässtimulans analyserar vi resultatet utifrån teori och 
tidigare forskning främst hämtad från 2.5 Barnbibliotekarien. De tre områden vi 
kommer att belysa är barnbibliotekariernas bokurval, bokprat och bibliotekariens roll 
som förmedlare. 
 

5.4.1 Bokurval 
 
De böcker Berit vill förmedla ska ha ett innehåll som hon kan stå för när det till 
exempel gäller hur människor ska vara mot varandra. De får gärna vara spännande och 
innehålla mycket bilder. ”Böcker som gör att man kan gå in i en annan värld eller tar 
en med ut på en resa”. Hon funderar ibland över vad som är god och dålig litteratur och 
tycker att hennes egen uppfattning ofta inte stämmer överens med vad som skrivs på 
kultursidorna. När det gäller utbudet på barnavdelningen är hon nöjd med detta. Det 
skrivs så mycket nya böcker så alla kan hitta något som passar menar hon. Enligt Berit 
händer det inte så ofta att barn frågar efter böcker som biblioteket inte har och det är 
sällan som de köper in dessa böcker eftersom det ofta handlar om långserieböcker. Det 
är omöjligt för ett bibliotek att köpa in alla böcker och långserieböckerna menar hon är 
förhållandevis billiga i bokhandeln. När någon frågar efter en bok som biblioteket inte 
har köpt in brukar hon svara att ”den boken har vi inte men vi har så många andra 
böcker” och försöker istället visa på andra böcker. Berit tycker också att det är fel att 
skriva om gamla böcker så att de ska passa dagens barn; skriv nya istället, tycker hon. 
”Det är viktigt att varje generation får sina läsupplevelser, att man inte prackar på 
barnen det man själv läste som barn. Visst kan det vara jättemysigt med nostalgi men 
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böckerna kan ha spelat ut sin roll.” Det kommer ju hela tiden nya serier och Berit vill 
att vi ska visa på det vi har stället för det vi inte har.  
 
Barbro köper endast in och förmedlar böcker som hon kan stå för, böcker som hon tror 
kan ge läsglädje. Hon vill förmedla ”en läsupplevelse”. Ibland tror Barbro, när hon ser 
tillbaka, att hon kanske för mycket har betonat nyttan av att läsa och ”att boken nästan 
har blivit ett medel istället för ett mål”. Men hon menar att boken i sig själv är nog, ett 
mål i sig, att få gå in i någon annans tankar och få bli berörd. Det är inte språket som är 
det viktigaste. Hon vill få en balans i detta mellan nyttan och nöjet av att läsa böcker 
och ”kanske mer förmedla hur kul det är att läsa”. Det händer ibland att barn frågar 
efter böcker som biblioteket inte har och då händer det att dessa köps in om 
bibliotekarierna inte tycker att den aktuella boken är alldeles ”kass”.  
 
Den litteratur Bodil vill förmedla är ”bra litteratur som ska ge sin läsare någonting” 
som förströelse, spänning, uppleve lser, igenkännande, hjälp att bearbeta svåra 
upplevelser, möjlighet att drömma sig bort och att lära sig något. Andra uppgifter som 
hon anser att bra litteratur har men som kanske barn inte tänker på är ”att litteratur 
förmedlar en syn på samhället, en syn på kultur, en syn på omvärlden som barnen får i 
sig genom litteraturen”. Det är viktigt menar Bodil att det är en bra syn som visar att det 
finns en mångfald, att barn kan se olika ut, bo i olika länder och ha olika villkor. Hon 
tycker också att det är viktigt att böckerna är trovärdiga, innehåller trovärdiga personer, 
bra person- och miljöteckningar och att det inte bara är en uppräkning av händelser utan 
att det ska bli en litterär gestaltning. Bodil betonar att det bör vara ett litterärt värde i det 
som barn lånar på biblioteket. Vid enstaka tillfällen händer det att de på hennes 
bibliotek köper in böcker av andra skäl än att de är litterärt bra. Ett exempel är om det är 
väldigt lite skrivet om ett ämne, som ett speciellt sjukdomstillstånd. Då köper de kanske 
in en bok som inte är så litterärt högtstående men som ändå ”speglar ett område som 
inte har speglats tidigare i litteraturen”. När barn frågar efter böcker som biblioteket 
valt att inte köpa in som till exempel Tvillingarna på Sweet Valley High försöker hon 
förklara för barnen varför de inte har gjort det, att det är böcker som finns lätt 
tillgängliga på andra ställen och inte är särskilt dyra.  
 
Vi upplever att de tre barnbibliotekarierna ser något olika på barnlitteratur och på vad 
barn ska läsa. Bodil ger uttryck för högre krav på litterär kvalité än främst Barbro men 
även Berit. Barbro kan till exempel tänka sig att köpa in böcker efter barns önskemål. 
Berit känner sig ”kluven. Det är jättebra att barnen läser, att man läser vad som helst 
men vi har en summa pengar vi ska köpa in böcker för”. Hon är, menar hon själv, inte 
konsekvent i vad hon tycker. ”Det finns flera sidor av samma bok” säger hon. ”Bert och 
Sune sågades också från början men pojkar som aldrig läst en bok, som inte trodde att 
de kunde läsa, slukar dem”. Dessa något olika inställningar till litterära kvalitetskrav 
återfinns hos de informanter Smidt intervjuat. De informanter som var mer positivt 
inställda till populärlitteraturen poängterar, liksom Barbro och även Berit dess funktion; 
det vill säga att den tillfredsställer ett behov av verklighetsflykt och underhållning 
(Smidt 2002, s. 194). Berit, Barbro och Bodil fick vid intervjuerna berätta lite om den 
litteratur de själva läste när de växte upp och om möjligt ange några titlar eller 
bokserier. De hade alla tre läst olika långserieböcker som Biggles, Cherry Ames och 
Femböckerna. Smidts enkätundersökning visade att 90 procent av bibliotekarierna hade 
läst serielitteratur som barn men som vuxna hade många ändå en misstro till denna 
litteratur. Författaren lägger fram tanken att inställningen till denna litteratur har 
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påverkats av bibliotekarieutbildningen eller senare under deras yrkesverksamma tid 
(ibid., s. 108).  
 
Barbro och Bodil hade båda synpunkter på boken Bert och beundrarinnorna, en bok 
som de menar är olämplig att läsas av denna åldersgrupp. Bodil säger att hon vid flera 
tillfällen förstått att många föräldrar jämställer böckerna om Bert med böckerna om 
Sune och inte är medvetna om att böckerna om Bert är avsedda för en äldre målgrupp 
och därmed inte helt lämpliga att läsa för låg- och mellanstadiebarn. Det framkom från 
samtalet med Malin som hade valt Bert-boken som en av sina favoritböcker att hon inte 
var riktigt bekväm med att berätta om boken och att hon hoppade över vissa delar av 
den. Men vi kan inte bedöma om den ändå gav henne en positiv läsupplevelse, kanske 
just för spänningen och nyfikenheten att läsa en bok tänkt för en äldre åldersgrupp. En 
annan tolkning är att böcker kan läsas på olika nivåer eller plan med behållning, vilket 
både Schiødt (1969, s. 38) och Gudrun Fagerströms studie Maria Gripe - hennes verk 
och hennes läsare (1977, s. 187) anser är möjligt. Schiødt till och med menar att det är 
ett kriterium på en bra barnbok. Att barn läser böcker som en del vuxna inte anser vara 
riktigt passande är antagligen ett problem som har funnits i alla tider och som kommer 
att finnas kvar i all framtid.  
 

5.4.2 Bokprat 
 
Nilsson menar att bokprat är det tydligaste exemplet på barnbibliotekariens aktiva 
förmedlingsmetoder men genomförande av bokprat varierar mellan de olika intervjuade 
barnbibliotekarierna (1994, s. 93). Berit genomför för närvarande inga bokprat, utan när 
dessa efterfrågas för år tre är det skolbibliotekarien i kommunen som tar hand om den 
uppgiften. Bodil har däremot bokprat för klasser som kommer på besök. Hon har även 
bokprat för lärare, förskolepersonal och föräldrar då hon ger boktips och presenterar nya 
böcker. Borén och Limberg skriver att det har blivit vanligare att se andra vuxna som 
arbetar med barn som målgrupper för information om barn- och ungdomsböcker (1991, 
s. 37). I den kommun där Barbro är verksam har biblioteket börjat ta betalt för bokprat 
vilket har gjort att efterfrågan minskat markant. Skolan skulle gärna vilja ha denna 
service, säger hon, men kan inte betala. Detta att bokpratandet har minskat beroende på 
bibliotekens ekonomi nämns också av Nilsson i hans artikel som skrevs för tio år sedan 
(1994, s. 94). När klasser kommer på besök gör Barbro istället kortare presentationer, så 
kallade boktips, ”men det är nästan bokprat”.  
 

5.4.3 Förmedlarrollen 
 
Berit menar att det är viktigt vad hon i sin roll som förmedlare gör och säger, men är 
medveten om att det kan bli läsare och låntagare av barnen även om hon skrämmer bort 
dem. Hon vill gärna se sig själv som betydelsefull men ”vet att hon inte är så viktig”. 
När det passar försöker hon skoja med barnen men ändå behandla dem som vuxna. Det 
är ju föräldrar och lärare som träffar barnen mest, men menar Berit, att om ett barn 
hittar någon på biblioteket som de får förtroende för och som ger tips på böcker som 
passar barnet kan de få fortsatt förtroende. Wåhlin och Asplund Carlssons undersökning 
visar också att det är förvånansvärt få som utnyttjar bibliotekarierna för att få tips om 
böcker (1997, s. 139f). 
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Barbro vill vara en entusiasmerande och välkomnande bibliotekarie och ”vill ge barnen 
upplevelser som också kan vara spänning”. Hon menar att det är viktigt att visa att du 
finns till hands för att hjälpa och svara på frågor men bara om de själva vill. Enligt 
Barbro har de mindre barnen inte samma behov av integritet som de större ”men att gå 
fram till disken och fråga är för många barn ett stort steg”. Därför gäller det att se 
tillgänglig ut så att barnen vågar fråga. Hon betonar också hur viktigt det är ”att man ser 
barnen att man har ett barnperspektiv. Det är så lätt att tappa det, att skriva för svårt, 
sätta saker för högt eller använda fel språk”. På det bibliotek där hon är verksam har de 
till exempel en lånedisk som går att sänka vilket de gör när det kommer små barn.  
 
Bodil vill och tycker att det är viktigt att förmedla lust att läsa. Hon menar att skolan 
och barnbiblioteket har två olika uppdrag. ”Skolan ska naturligtvis också förmedla 
lusten att läsa men ibland är det” anser hon ”kanske viktigare där att barnen över 
huvud taget läser än vad de läser”. Bodil ger här, liksom Barbro tidigare gjort, uttryck 
för ett av de framträdande dragen som Borén och Limberg fann hos barnbibliotekarierna 
som de intervjuade om deras syn på sin förmedlarroll. Detta att det viktigaste de kan 
göra som barnbibliotekarier är att väcka läslusten hos barn och ungdomar (Borén & 
Limberg, 1991 s. 36). Bodil menar vidare att de på biblioteket har en större ambition att 
föra ut bra böcker. Bodil vill ”visa att man inte ska läsa vad som helst utan att man ska 
läsa bra böcker, böcker som ger någonting”. Det finns massor av små böcker att köpa 
på varuhus som är bra som lästräning och som kan vara kul att läsa som omväxling men 
de ger, anser Bodil, inte något bestående intryck eller någon större läsupplevelse.  
 
Angående barnen själva har vi inte direkt samtalat om hur de upplever att 
bibliotekarierna agerar som förmedlare av böcker. Det vi har kunnat utläsa är att de barn 
som har en tätare kontakt med personalen lättare vågar be om hjälp och råd med böcker 
de vill låna. Andra barn verkar mest gå runt bland hyllorna för att välja den bok som ser 
ut att vara bra.  
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6. Konklusioner  
 
Under denna rubrik försöker vi i möjligaste mån besvara våra frågeställningar och knyta 
tillbaka till vårt syfte samt föra ett resonemang kring detta. 
 
Vilken eller vilka böcker har barnen valt att se som sina favoritböcker och hur kan 
dessa beskrivas? 
 
Favoritböckerna är i kapitel 4. Samtalen med barnen presenterade med titel, namn på 
författare och eventuella illustratörer. Där finns även en kort beskrivning av handlingen 
samt lektörsomdömen av respektive bok från Bibliotekstjänsts sambindningslistor. 
Barnens favoritböcker kan utöver detta beskrivas på olika sätt. Vi har valt att främst titta 
på genre, handling, serietillhörighet samt utformning av boken som är av betydelse för 
barnet som läsare.  
 
Det vi har kunnat se är att alla favoritböckerna med ett undantag är fiktionsböcker och 
att dess författare huvudsakligen är från Sverige. Nästan alla böckerna kan räknas till 
genren äventyr och de flesta handlar om pojkar och flickor i barnens egen ålder. 
Handlingen utspelar sig ofta i vardagliga situationer där barnen kan känna igen sig. Det 
rör sig till stor del om berättelser nära kopplade till skolan, hemmet och kompisar. Detta 
stämmer väl överens med vår valda teori och tidigare forskning. Här vill vi främst 
hänvisa till Appleyard som menar att barn i åldern 7-12 föredrar äventyrsböcker samt att 
äventyr som genre kan vara vardagsnära och realistisk men att de handlar om en ung 
hjälte eller hjältinna (1991, s. 60f, 83f). Även i Furhammars studie beskrivs böckerna 
barnen föredrar bland annat med hänvisning till genren äventyr (1997, s. 372f).  
 
De valda favoritböckerna är i huvudsak det Brink kallar fortsättningsböcker, böcker där 
huvudpersonen/personerna åldras och förändras (2000, s. 24), och inte långserieböcker 
vilket bland annat Appleyard, med hänvisning till Purves och Beach studier, menar är 
det populäraste bland barn i denna ålder (1991, s. 60, 83f). Författarna till Nya lusboken 
talar om bokserier och ger exempel på både det vi betecknar som långserieböcker och 
fortsättningsböcker (Allard et al. 2002, s. 94).  
 
Barnen säger att böcker de föredrar att läsa framför allt ska vara spännande och roliga. 
Här finner vi delvis stöd från Appleyard angående att böckerna ska vara spännande men 
han nämner inte rolig som en viktig ingrediens (1991, s. 62). Furhammars studie 
däremot visar att ”rolig” tillsammans med ”spännande” är det barnen vill ha (1997, s. 
372f).  
 
Ytterligare en aspekt av barnens favoritböcker är att själva boken och textens 
utformning spelar en viktig roll. Det är för många av dem en stor fördel att texten är 
lagom i storlek och att kapitlen är lagom långa så att de hinner läsa ut ett kapitel innan 
de somnar eller innan lektionen tar slut. Vad som är ett lagom långt kapitel eller lagom 
stor text är en subjektiv bedömning vilket vi anser bekräftar vikten av att det finns 
många olika sorters böcker att välja bland. De flesta av barnen säger också att de vill att 
böckerna ska vara lättlästa. Enligt Bibliotekstjänsts sambindningslektörer betecknas 
också huvuddelen av böckerna som lättlästa, nybörjarböcker etcetera.  
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Under denna frågeställning kan vi även se att Klingbergs schema över olika 
adaptationsformer till stor del stämmer in på de av barnen valda böckerna samt på deras 
beskrivningar av vad som har betydelse för att boken ska betecknas som bra eller dålig 
av dem (1972, s. 97ff). Eftersom det till stor del är en fråga om personlig smak skapar 
det ett behov av stor variation av böcker för barn. Schiødts teori kan med den 
anledningen vara användbara i det avseende att hans definition av en bra barnbok utgår 
från tidigare böcker som visat sig fungera för barn och att därifrån tillämpar begreppen 
variation och orientering (1969, s. 36-39). 
 
Samtliga favoritböcker var kända av barnbibliotekarierna och barnens val var enligt 
dem varken överraskande eller förvånande.  
  
Vi kan av ovanstående se att de böcker barnen valt som sina favoritböcker i många 
avseende ligger nära varandra, men att det inom dessa kategorier finns en variation 
vilket bland annat tar sig uttryck i att ingen av barnen har valt samma bok. Detta, menar 
vi, visar på att det måste finnas tillgängligt gott om böcker och olika sorters böcker 
(Chambers 1995, s. 12f; Brink 2000, s. 51).  
 
 
Hur beskriver barnen själva sin läsning och upplevelser av dessa favoritböcker? 
 
Studien visar att det är svårt att få några uttömmande beskrivningar av barns 
läsupplevelser. Både samtalen med barnen och intervjuerna med barnbibliotekarierna 
visar att det i en begränsad studie som denna är svårt att utöver ord som bra, dålig, 
spännande eller rolig få direkta svar på hur barnen upplever sin favoritbok.  
 
För att komma närmare barnens upplevelser av den lästa boken har det varit en god 
början att vid samtalen utgå från bokens handling. Därför är det viktigt att jag som 
intervjuare har med mig boken vi ska samtala om samt att jag har läst den (Pramling & 
Doverborg 2000, s. 36). Utifrån boken försöker vi sedan gemensamt ringa in olika 
aspekter av läsupplevelser. Det kan bland annat innebära att samtalet kommer in på 
barnets upplevelse av bokens utformning vilket leder tillbaka till den fysiska boken eller 
hänger samman med var eller i vilket sammanhang barnet läser boken. Det visar på att 
upplevelsen av att läsa en bok är svår att isolera och enskilt beskriva i ord. Mycket av 
det som kommit fram under samtalen har visat sig tätt knutet till de övriga 
frågeställningarna vilka handlar om beskrivningar av boken eller är kopplat till 
läsmiljön. Vi har av ovanstående anledning valt att under denna frågeställning begränsa 
svaret till: Var eller hur barnen befinner sig under själva läsningen av boken. 
 
Detta tillstånd eller känsla beskrivs av barnen på olika sätt och har, vill vi påpeka, 
framkommit genom samtal vilket innebär ett givande och tagande av tankar, 
funderingar och åsikter från både barnens och intervjuarens sida. Det är svårt att enkelt 
svara på frågan: Var eller hur upplever du att du befinner dig under läsningen? I stora 
drag kan vi dock se att en del av barnen har ett så kallat ovanperspektiv vilket innebär 
att de hållit med om beskrivningar som att befinna sig i en helikopter och/eller att känna 
sig som en fluga. Några upplever att de är någon av personerna i boken eller växlar 
mellan de olika karaktärerna. Sara beskriver det som ” … att det känns som jag 
försvinner in i böckerna …”. Lena ” … brukar få en bild i huvudet, och så blir det 
liksom som jag ser dom, jag är osynlig men jag står inte bredvid dem, liksom jag ser 
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dem inte riktigt men jag ser dom ändå liksom”. Vi anser att ovanstående stämmer väl in 
med de sätt Fry menar att läsare ser sig själva i böcker (1985, s. 99).  
 
Det studien har fått oss medvetna om är att läsning och upplevelserna av den är ett 
komplext område med många delar vilka hänger samman och är svåra att analysera var 
för sig. De problem som Møhl och Schack menar finns förknippade med studier som 
denna håller vi till stora delar med om vilket bland annat innebär att det inte går att få 
tillgång till det som försiggår i människors huvuden (1981, s. 21f). Vi tycker ändå vår 
studie stöder det Fagerström och Schiødt skriver att böcker kan läsas på olika plan eller 
nivåer (Fagerström 1977, s. 187; Schiødt 1969, s. 36ff). 
 
 
Vilka faktorer i barns läsmiljö påverkar deras läsning och läsupplevelser? 
 
Läsmiljö är som vi tidigare nämnt ett vitt begrepp men vi kommer här att i första hand 
se det utifrån barnens perspektiv samt komplettera med aspekter som 
barnbibliotekarierna framfört. 
 
Gemensamt för alla barnen är att det är i sängen som de för det mesta läser och då 
främst på kvällen innan de ska sova. Utifrån samtalen kan vi dra slutsatsen att sängen är 
en plats där barnen finner lugn och ro. Där är det accepterat att läsa en stund innan det 
är dags att sova. Sängen är enligt flera av barnen också förknippad med värme och 
”mysighet”, enligt oss kan den ses som en fristad. Under denna kvällsstund finns det 
heller inte lika många andra aktiviteter som lockar så att läsa en bok känns bra. 
Barnbibliotekarierna betonar mer personerna i barnets omgivning än den rent fysiska 
läsmiljön även om de tycker det är viktigt att barnen har det mysigt när de läser och att 
de får lugn och ro. Barnbibliotekarierna är verksamma i biblioteksmiljö och relaterar 
kanske mer till den miljön. Men enligt Borén och Limberg vill barn även att biblioteket 
ska vara mysigt och inbjudande (1991, s. 35). Av barnen i denna studie verkar inte 
någon av dem sitta och läsa de lånade böckerna på biblioteket. Det gemensamma som 
framkommer från barn och barnbibliotekarier samt överensstämmer med teori och 
tidigare forskning är att det ska var lugn och ro, mjukt och mysigt etcetera (Chambers 
1995, s. 37f; Steffensen & Weinreich 2000, s. 25ff) 
 
Hemmiljön och föräldrarnas betydelse för barns läsmiljö nämns av barnbibliotekarierna 
både när det gäller att tillhandahålla böcker och för att visa på vikten av att läsa. Många 
av barnen berättar att föräldrarna brukar läsa högt med dem och tipsa dem om böcker. 
Högläsning i hemmet menar Wåhlin och Asplund Carlsson är det första steget till att bli 
en läsare (1994, s. 93). Men barnbibliotekarierna ger även exempel som visar på att 
föräldrar kan ha dåliga kunskaper om barn- och ungdomsböcker och inte alltid kan 
bedöma vad som enligt dem kan anses vara lämplig litteratur. Barnen tycks däremot 
uppskatta föräldrarnas intresse för deras läsning och är tacksamma i de fall där det finns 
en vuxen att fråga om krångliga ord och annat som de inte förstått. Det är just samtal 
om sådant som barn undrar över i boken som enligt Allard et al. kan ge dem 
sammanhang och strukturer i texten (2002, s. 96).   
 
Det andra som påfallande många av barnen talar om och som kan passa in under denna 
frågeställning är själva bokens utformning, för vi anser att även boken är en del av 
läsmiljön. Barnen tycker att det är viktigt att boken är utformad så att den är enkel att 
läsa och att det är lätt att avbryta läsningen utan att tappa bort berättelsen. Barnen vill ha 
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lagom långa kapitel med avslutade berättelser och lagom stor text så det blir bekvämt att 
läsa. Vi menar, både utifrån barnen själva, det barnbibliotekarierna har att säga samt det 
teorin och den tidigare forskningen pekar på, att detta är extra viktigt i denna period av 
läsutveckling (Appleyard 1991, s. 60ff; Klingberg 1972, s. 97-101; Fry 1985, s. 105).  
 
 
Hur ser barnbibliotekarierna på barns läsning, läspreferenser och läsupplevelser 
samt sitt eget arbete för att stimulera barns läsning?  
 
Det främsta motivet som barnbibliotekarierna anger för att barn ska läsa är den 
läsupplevelse böckerna kan skänka. Andra motiv som anges är att barn ska läsa för att 
få ett bra språk och för att få kunskap om till exempel andra kulturer. 
Barnbibliotekarierna är också överlag samstämmiga beträffande vad barn föredrar att 
läsa och de är medvetna om att de inte alltid har det barnen frågar efter. Vi kan inte 
heller se att de ivrar för att tillfredsställa barnens önskemål utan menar att biblioteken 
har så många andra bra böcker att välja på. Detta anser vi kan kopplas till 
kvalitetsaspekten och enligt barnbibliotekarierna är det fortfarande sämre kvalité på 
flertalet långserieböcker, just det som många barn efterfrågar. De tre 
barnbibliotekarierna har alla läst långserieböcker när de växte upp, så de stämmer bra in 
på vad Smidt fann i sin studie, att misstron till denna litteratur har kommit senare i livet 
(2002, s. 108). Då de offentliga biblioteken inte förmedlar denna litteratur blir barnen 
hänvisade till de båda sociala kontexter som Wåhlin och Asplund Carlsson kallar 
familjebiblioteket och kompisbiblioteket (1994, s. 111ff, 121f).  
 
Barnbibliotekarierna beklagar att de allt för sällan får ta del av barns läsupplevelser. Det 
är nästan bara när barn kommer och ber om boktips som samtalet mellan bibliotekarien 
och barnet kan avslöja något om barnets läsupplevelser av en speciell bok. Detta menar 
de kan bero på att de arbetar på ett huvudbibliotek med många låntagare vilket gör det 
svårare att bygga upp några djupare relationer med enskilda barn. Vi vet inte var 
bibliotekarien i Löcseys studie arbetade men hon delar denna erfarenhet med 
barnbibliotekarierna i denna studie (1999, s. 62).  
 
Barnbibliotekarierna ser samtal med barn, till exempel i samband med bokprat, som det 
mest betydelsefulla sättet att stimulera till läsning. Enligt barnbibliotekarierna har 
antalet bokprat minskat bland annat beroende på att biblioteken börjat ta betalt för 
denna tjänst. Istället för denna direktkontakt med barnen sker kommunikationen många 
gånger genom bokprat för andra vuxna, lärare och föräldrar, vilka i sin tur fungerar som 
förmedlare av böcker till barn. Detta leder som Borén och Limberg skriver till att fler 
barn nås men även till att barnbibliotekarierna då istället endast träffar de barn som 
själva kommer till biblioteket (1991, s. 37). Intervjuerna med barnbibliotekarierna ger 
bilden av en bibliotekarieroll i förändring bland annat när det gäller samverkan och 
relationen med skolans värld vilket stämmer bra med det Hansson och Stenström 
skriver i sin artikel (2001, s. 2f). 
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7. Avslutande reflektioner 
 
Syftet med uppsatsen var att genom samtal med några unga läsare få en större förståelse 
för barns val av favoritböcker, en inblick i deras läsupplevelser och läsning samt 
kunskap om hur vi som vuxna på ett bra sätt kan stimulera barn till läsning. Vårt syfte 
anser vi vara uppfyllt, efter att vi har fått ta del av sex barn och tre barnbibliotekariers 
tankar och funderingar kring ämnet. Detta kan tillsammans med teori och tidigare 
forskning vara en god hjälp för oss och andra som önskar stimulera barn till att läsa 
böcker för läsupplevelsen. 
 
Vi som redan är invigda i böckernas värld och vet vilka läsupplevelser dessa kan ge tror 
kanske ibland att alla andra ska uppleva de böcker vi tycker om på samma sätt. Då bör 
vi nog tänka oss för och gå tillbaka till det Rosenblatt försöker förmedla; att texten i en 
bok tolkas och upplevs olika beroende på vem som läser den och i vilken situation den 
läses samt betydelsen av att utgå från läsarens, i denna studie barnets perspektiv.  
 
En grafisk modell som varit till stöd och inspiration under arbetets gång är Chambers 
läsandets cirkel. Vi är emellertid inte helt nöjda med den. Nedan förklarar vi varför samt 
presenterar Chambers originalmodell och därefter vår egen omarbetade modell av 
Läsandet cirkel.  

I Chambers modell är det vuxenstödet som är det centrala och runt detta vuxenstöd rör 
sig de övriga delarna i läsprocessen, att välja, att läsa och reaktion/respons. Även om 
det är vuxenstöd som vi i egenskap av bibliotekarier kan ge vill vi som Rosenblatt ha 
det läsande barnet i fokus. Stud ien visar att alla barn är unika individer med olika 
personliga förutsättningar, möjligheter och intressen vilket innebär att de upplever 
böcker olika. Barnen angav samtliga olika favoritböcker och även om flertalet av 
böckerna tillhörde äventyrsgenre var det något speciellt med favoritboken som passade 
just det barnet. Vi kan notera att en faktabok och en bilderbok också har blivit vald som 
favoritbok. Därför är det, enligt vårt sätt att se, det läsande barnet vi bör utgå ifrån och 
som ska placeras i mitten av modellen.  

VUXENSTÖD 

ATT LÄSA 
(Tid att läsa, 
Högläsning, Tyst 
läsning.) 

” Jag tyckte om det. 
Jag vill göra det igen.” 

Organiserade bok samtal 
”Vardagsprat” om böcker. 

REAKTION / RESPONS  

ATT VÄLJA 
(Bokbestånd, åtkomlighet 

tillgänglighet, skyltning  
och presentation) 

Figur 1. Läsandets cirkel av Chambers (1994, s. 11) 
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Intervjuerna med barnbibliotekarierna visade på kompisars och lärares betydelse kanske 
främst vad gäller valet av böcker men också synen på och inställningen till läsning. Av 
samtalen med barnen i denna studie kan vi utläsa att hemmet med föräldrar, skolan med 
lärare samt bokbussen med personal, för det mesta i kombination och ibland enskilt, 
betyder mycket för barnens läsning. Dessa grupper kan tillsammans med andra vuxna i 
barnets omgivning, visa att litteraturen har en förmåga att erbjuda nöje och avkoppling 
utöver betydelsen av att kunna läsa för att klara sig i samhället. Föräldrar och andra 
vuxna, lärare och bibliotekarier tillsammans med kompisar och vänner stödjer och 
stimulerar läsprocessen bland annat genom boktips, högläsning och samtal om böcker. 
 
Detta innebär att vi ritar om Chambers modell Läsandet cirkel och anpassar den utifrån 
det läsande barnet. Vår bearbetning ska tolkas på följande sätt. Det är det läsande barnet 
modellen utgår ifrån och när barnet befinner sig i cirkeln för att välja, läsa eller få 
reaktion och respons på det lästa kan barnet få eller själv välja att få hjälp och stimulans 
från lärare/bibliotekarier, kompisar/vänner och/eller föräldrar/andra vuxna. Det läsande 
barnet kan själv söka hjälp och stimulans där det för tillfället känns bäst. Chambers 
cirkel snurrar bara åt ett håll. Vi menar att i vår bearbetade modell har det läsande 
barnet möjlighet att röra sig i olika riktningar. 
 

 
Figur 2. Vår bearbetning av Chambers modell 

 
 



 76 

Efter genomförandet av denna studie inser vi vikten av långsiktiga och kvalitativa 
studier som behandlar barns läsning och läsupplevelser i dagens samhälle. Frågor som 
vi menar skulle vara intressant att få svar på är: 
 
Vilka faktorer påverkar barns läsning? Hur når vi de barn som vä ljer att inte läsa? 
Varför väljer dessa barn att inte läsa? Vad kan biblioteken och bibliotekarierna göra för 
att skapa en miljö som befrämjar samtal om böcker? 
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8. Sammanfattning 
 
Studiens tillkomst grundar sig på personligt intresse samt en önskan att få ökad kunskap 
om barns läsning, läspreferenser och läsupplevelser inför en kommande yrkesroll som 
bibliotekarier. Syftet med vår uppsats är att genom samtal med några unga läsare få en 
större förståelse för barns val av favoritböcker samt en inblick i deras läsupplevelser och 
funderingar om och kring läsningen av dessa böcker. Delvis med utgångspunkt i 
samtalen med barnen kommer vi att intervjua ett antal barnbibliotekarier för att 
undersöka om och i så fall hur de skaffar sig kunskap om barns läspreferenser och 
läsupplevelser samt hur de i förlängningen använder sig av dessa kunskaper i sitt arbete 
med att stimulera barns läsning. 
 
De frågor som vi utifrån denna begränsade studie tänker undersöka och besvara är: 
 

• Vilken eller vilka böcker har barnen valt att se som sina favoritböcker och hur 
kan dessa beskrivas? 

 
• Hur beskriver barnen själva sin läsning och upplevelser av dessa favoritböcker? 

 
• Vilka faktorer i barns läsmiljö påverkar deras läsning och läsupplevelser? 

 
• Hur ser barnbibliotekarierna på barns läsning, läspreferenser och läsupplevelser 

samt sitt eget arbete för att stimulera barns läsning?  
 
Uppsatsen var från början tänkt att författas av en av oss. Vi såg efter en tid möjligheten 
att utvidga studien med ett vuxenperspektiv och beslöt efter godkännande att slutföra 
den tillsammans. De barn vi samtalat med är 9-10 år gamla och går i år tre. För 
vuxenperspektivet, har vi valt bibliotekarier som arbetar på barnavdelningar tillhörande 
folkbibliotek.  
 
Den valda teorin och tidigare forskningen är, efter ett inledande avsnitt om 
litteraturreception, strukturerad under följande fyra rubriker: Texten/Boken, 
Läsaren/Barnet, Läsmiljön samt Barnbibliotekarien vilka följer våra frågeställningar. 
Först belyser vi det läsande barnet följt av ett avsnitt som behandlar böcker barn i 
användargruppens ålder föredrar att läsa. Därefter följer ett avsnitt om läsmiljön i vilket 
vi även presenterar en modell, Läsandets cirkel av Aidan Chambers. Slutligen behandlas 
barnbibliotekariernas roll samt deras arbete för att stimulera barns läsning.  
 
Den metod vi har valt att använda oss av är kvalitativa intervjuer. För att finna och göra 
ett urval av barn kontaktades en låg- och mellanstadieskola. En enkät användes initialt 
för urval av sex barn, för information om vilka böcker de valt som favoritböcker samt 
för godkännandet av en eventuell intervju. Klassen bestod vid tillfället av nitton elever. 
Antalet barn som ville bli intervjuade visade sig vara sju stycken och urvalet blev då de 
som ville. En provintervju genomfördes med en av flickorna, de resterande tre flickorna 
samt de tre pojkarna ingår i studien. Intervjuerna är genomförda som strukturerade 
samtal enligt Ingrid Pramling och Elisabet Doverborgs metod. Chambers 
tillvägagångssätt har använts, främst beträffande utformningen av samtalsguiden och 
hur frågorna har ställts till barnen vilket innebär att det är barnets tankar och åsikter som 
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styr samtalet. För vuxenperspektivet bestämde vi oss att i en första omgång intervjua tre 
barnbibliotekarier och efter en genomgång av det erhållna materialet kände vi att det för 
vårt syfte räckte med dessa. Det var genom personliga kontakter på de utvalda 
biblioteken som vi fick fram de tre barnbibliotekarier och som efter inledande 
telefonsamtal var villiga att ställa upp. Intervjuerna hade formen av ett vardagligt samtal 
enligt Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang vilket innebär att en manual med 
öppna frågeområden användes. Samtliga intervjuer spelades efter respondenternas 
godkännande in på band. 
 
Redovisningen av resultatet görs i två steg, i det första presenteras samtalen med vart 
och ett av barnen i sammanfattning. Där finns även en presentation av de böcker de har 
valt att se som sina favoritböcker samt lektörsomdömen av böckerna. I steg två 
redovisas resultatet av samtalen med barnen och intervjuerna med barnbibliotekarierna 
utifrån fyra teman. Dessa teman: Barnens läspreferenser, Barnens läsupplevelser, 
Läsmiljön samt Förmedling och lässtimulans utgår dels från empirin i kombination med 
teori och tidigare forskning, dels från våra frågeställningar.  
 
Det framkom att alla favoritböckerna med ett undantag är fiktionsböcker och dess 
författare huvudsakligen från Sverige. Nästan alla böckerna kan räknas till genren 
äventyr och de flesta handlar om pojkar och flickor i deras egen ålder. Handlingen 
utspelar sig ofta i vardagliga situationer där barnen kan känna igen sig. De valda 
favoritböckerna är i huvudsak fortsättningsböcker, böcker där 
huvudpersonen/personerna åldras och förändras.  
 
Barnen säger att böckerna de föredrar att läsa framför allt ska vara spännande och 
roliga. Boken och textens utformning har stor betydelse för barnen. De flesta av barnen 
säger att de vill att böckerna ska vara lättlästa. Samtliga favoritböcker var kända av 
barnbibliotekarierna och enligt dem inga överraskningar.  
  
De böcker barnen valt som sina favoritböcker är i många avseende lika, men det finns 
en variation vilket bland annat tar sig uttryck i att inget av barnen har valt samma bok. 
Detta, menar vi, visar på att det måste finnas gott om böcker och olika sorters böcker 
tillgängliga. 
 
Det är svårt att få några uttömmande beskrivningar utöver ord som bra, dålig, 
spännande eller rolig på hur barnen upplever sin favoritbok. Angående var de upplever 
att de befinner sig själva när de läser har det framkommit att en del barn har ett så kallat 
ovanifrånperspektiv vilket innebär att de upplever att de befinner sig i en helikopter 
och/eller att de känner sig som en fluga. Några beskriver upplevelsen som att de är en 
av personerna i boken eller växlar mellan de olika karaktärerna, någon att de försvinner 
in i böckerna.  
 
Det gemensamma för barnen är att det är i sängen som de föredrar att läsa och då främst 
på kvällen innan de somnar. Sängen är en plats där barnen finner lugn och ro, där det är 
accepterat att läsa en stund innan det är dags att sova. Barnbibliotekarierna betonar mer 
personerna i barnets omgivning än den rent fysiska läsmiljön men även de tycker det är 
viktigt att barnen får lugn och ro. Hemmiljön och föräldrarnas betydelse för barns 
läsmiljö nämns av barnbibliotekarierna både när det gäller att tillhandahålla böcker och 
för att visa på betydelsen av att läsa. Flera av barnen berättar att föräldrarna brukar läsa 
högt och tipsa dem om böcker.  
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Barnen tycker att det är viktigt att boken är så utformad att den är enkel att läsa och att 
det är lätt att avbryta läsningen utan att tappa bort berättelsen. Barnen vill ha lagom 
långa kapitel, avslutade berättelser och lagom stor text så det blir bekvämt att läsa.  
 
Det främsta motivet som barnbibliotekarierna anger för att barn ska läsa är för 
läsupplevelsen. Andra motiv är för att få ett bra språk och för att få kunskap. 
Barnbibliotekarierna är överlag samstämmiga beträffande vad barn föredrar att läsa och 
medvetna om att biblioteken inte alltid har det barnen frågar efter. Vi kan inte se att de 
ivrar för att tillfredsställa barnens önskemål utan att de menar att biblioteken har så 
många andra bra böcker. Barnbibliotekarierna beklagar att de allt för sällan får ta del av 
barns läsupplevelser. Det är nästan bara när barn kommer och ber om boktips som 
samtalet mellan bibliotekarien och barnet kan avslöja något om barnets läsupplevelser. 
Detta menar de kan bero på det stora antalet besökare vilket gör det svårt att bygga upp 
en djupare relationer med enskilda barn. Barnbibliotekarierna ser samtal med barn, som 
det mest betydelsefulla sättet att stimulera till läsning. Istället för denna direktkontakt 
med barnen sker kommunikationen många gånger genom bokprat för andra vuxna, 
lärare och föräldrar vilka i sin tur fungerar som förmedlare av böcker till barn.  
 
I Chambers modell Läsandets cirkel är det vuxenstödet som är det centrala och runt 
detta vuxenstöd cirkulerar de övriga delarna i läsprocessen, att välja, att läsa och 
reaktion/respons. Vi menar att Chambers, i motsats till Louise M. Rosenblatt, tappat 
bort läsaren i detta fall det läsande barnet. Studien anser vi visar att alla barn är unika 
individer med olika personliga förutsättningar, möjligheter och intressen vilket innebär 
att de upplever böcker olika. Barnen angav samtliga olika favoritböcker och även om 
flertalet av böckerna tillhörde äventyrsgenren var det något speciellt med favoritboken 
som passade just det barnet. Därför är det, enligt vårt sätt att se, det läsande barnet vi 
bör utgå ifrån och som ska placeras i mitten av modellen Läsandets cirkel. Barnet rör 
sig runt i Läsandets cirkel och Föräldrar/Andra vuxna, Lärare/Bibliotekarier, 
Kompisar/Vänner stödjer och stimulerar barnet till vidare läsning genom boktips, 
högläsning och samtal om böcker.  
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9. Käll- och litteraturförteckning 
 
Otryckta källor 
 
Barnens svar på enkäterna samt målsmans godkännande för intervjuerna av barnen finns 
i författarnas ägo. 
 
Intervjuer med sex barn och tre barnbibliotekarier. Ljudupptagningar av intervjuerna 
samt utskrivna sammanfattningar av dessa finns i författarnas ägo. 
 
Utskrifter av e-brevs korrespondens med en av barnbibliotekarierna. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Samtalsguide för barnen 
 
1. Inledande frågor. 
 
Jag undrar…  
 
• Har du läst boken själv eller har någon läst boken högt för dig? Vem 

(skolan/hemma)? 
 
• När läste du när boken?  
 
• Hur fick du tag på boken?  
 
• Vem tipsade dig om boken? 
 
• Har du tipsat den till någon annan?  
 
• Är detta en sådan sorts/typ av bok som du brukar läsa? 
 
• Brukar du prata/diskutera om boken med någon? 
 
• När läser du böcker (på dagen/kvällen, hemma/skolan)?  
 
• Spelar det någon roll var du läser någonstans (speciell favoritplats)? 
 
• Har du sett den eller skulle du vilja se boken på film/TV? 
 
 
2. Grundfrågor. 
 
• Jag undrar… Vad det något du gillade i boken? 
 
Vad tyckte du särskilt mycket om? 
Var det något du tyckte det skulle funnits mer av? 
 
• Jag undrar… Var det något du ogillade? 
 
Var det några ställen som var tråkiga? 
Hoppade du över några ställen? Vilka då? 
Om du inte läste ut boken, var slutade du då och vad var det som fick dig att sluta? 
 
• Jag undrar… Var det något som du inte förstod eller tyckte var svårt? Har du några 

frågetecken? 
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Var det något du tyckte var konstigt? 
Fanns det något i den här boken som du aldrig läst eller sett i en bok förut? 
Var det något du blev riktigt förvånad över? 
Var det något som inte var konsekvent i berättelsen? 
 
• Jag undrar… Lade du märke till några mönster eller kopplingar? 
 
 
3. Allmänna frågor. 
 
• Jag undrar… Första gången du såg boken, alltså innan du hade läst den, vad trodde 

du då att det var för sorts bok? 
 
Vad var det som fick dig att tro det? 
Vad tycker du nu när du har läst den, var den som du hade väntat dig? 
 
• Jag undrar… Har du läst andra böcker som liknar den här? 
 
På vilket sätt är den lik dan? 
På vilket sätt är den annorlunda? 
 
• Jag undrar… Har du läst boken förut? (i så fall:) Var den annorlunda den här 

gången? 
 
Upptäckte du någonting som du inte tänkte på första gången? 
Tycker du mer eller mindre om den nu? 
Om du tänker på hur det var att läsa om boken, skulle du rekommendera andra att läsa 
den mer än en gång, eller är den inte värd det? 
 
• Jag undrar… Medan du läste boken, eller nu när du tänker efter, var det några ord 

eller uttryck eller något annat som hade med språket att göra som dy tyckte om? 
Eller inte tyckte om? 

 
De flesta människor använder sig av några speciella ord eller uttryck som gör att man 
direkt känner igen deras sätt att prata. Finns det några ord eller uttryck som används 
så i den här boken? 
Har du lat märke till ifall språket används på något särskilt sätt i boken? 
 
• Jag undrar… Om författaren skulle fråga dig hur boken skulle göras bättre, vad 

skulle du säga då? 
 
Alternativt: Om du skrivit den här boken, hur skulle du ha gjort den bättre? 
 
• Jag undrar… Har något av det som händer i boken någonsin hänt dig? 
 
På vilket sätt var din upplevelse likadan? Eller annorlunda? 
Vilka ställen i boken tycker du stämmer bäst med hur det är i verkligheten? 
Har boken fått dig att se på det du var med om på ett annat sätt? 
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• Jag undrar… Kunde du se berättelsen framför dig i fantasin medan du läste? 
 
Vilka detaljer – vilka ställen – gjorde det lättast för dig att se den? 
Vilka episoder är mest levande för dig nu? 
 
• Jag undrar… Hur många olika berättelser (olika slags berättelser) kan du hitta i 

boken? 
 
• Jag undrar… Var det en bok som man läser snabbt? Eller långsamt? På en gång eller 

en bit i taget? 
 
Skulle du vilja läsa om boken? 
 
• Jag undrar… Om du skulle berätta boken för en kompis som inte läst den, vad skulle 

du säga då? 
 
Vad skulle du inte berätta, för att det skulle kunna förstöra läsupplevelsen för dem? 
Eller ge dem en felaktig bild av boken? 
Känner du någon som du tror skulle tycka särskilt mycket om den här boken? 
Vilka tycker du ska läsa den här boken? Bör de vara äldre än vad du är eller yngre? 
Är det bra att prata om böcker efter att vi har läst dem? 
 
• Jag undrar… Nu när du tänker på boken, efter att vi pratat så mycket om den, vad är 

viktigast för dig då? 
 
Vet du något om bokens författare? Eller hur det kom sig att den skrevs? Eller var? 
Eller när? Är det något av detta du skulle vilja veta? 
 
 
4. Specialfrågor. 
 
• Jag undrar… Vilken av personerna blev du mest intresserad av? 
 
Är det den personen som är viktigast i berättelsen? Eller handlar boken egentligen om 
någon annan? 
Vilken/vilka person(er) tyckte du inte om? 
Var det några av personerna som påminner om människor du känner? 
Eller som påminner om figurer i andra böcker? 
 
• Jag undrar… Fanns det personer som inte nämns i berättelsen men som ändå måste 

ha funnits där och varit viktiga för den? 
 
Kan du komma på någon anledning till att han eller hon inte syns eller nämns? 
Skulle berättelsen varit annorlunda om han eller hon hade synts eller nämnts? 
 
• Jag undrar… Vem var det som berättade historien? Vet vi det? Och hur vet vi det? 
 



 88 

• Jag undrar… Är historien berättad i första person (och vem är i så fall denna 
person)? Eller tredje person? Är berättaren någon som förekommer i historien? Eller 
någon utanför själv historien, som vi känner till eller inte känner till? 

 
Vad tycker berättaren om personerna som hon/han berättar? Tycker hon/han om dem 
eller inte? Hur vet du det? 
Tycker berättaren om det som händer och det personerna gör eller inte? Vad tycker du? 
 
• Jag undrar… Tänk dig själv som åskådare till händelserna i boken. Med vems ögon 

såg du det som hände? Kunde du bara se sådant som en av personerna i berättelsen 
såg, eller skiftade det, så att du ibland kunde se vad en person såg och ibland vad en 
annan såg? 

 
Kan man säga att du var inne i huvudet på en av personerna i boken och bara visste 
sådant som han/hon visste, eller fick du komma in i huvudet på flera personer? 
 
• Jag undrar… Fick vi någonsin veta vad personerna tänkte? Fick vi någonsin veta 

vad de kände? Eller berättas historien hela tiden utifrån sett, så att man bara såg vad 
personerna gjorde och hörde vad de sa, men aldrig visste vad de tänkte eller kände? 

 
När du läste boken, kändes det som det hände nu? Eller kändes det som det redan hade 
hänt och någon mindes det? 
 
Kändes det som om du var med och upplevde alltihop, som om du var en av 
personerna? Eller kändes det som du tittade på, stod vid sidan av utan att vara med i 
handlingen? 
 
Om du tittade på, varifrån såg du det som hände? 
Kunde du se från olika håll – ibland som om du stod bredvid personerna, ibland som 
om du suttit i en helikopter, till exempel?  
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide för barnbibliotekarie 
 
1. Personliga uppgifter om intervjupersonen (kort levnadsbeskrivning). 
 

• Ålder 
• Bakgrund 
• Utbildning  
• Erfarenhet inom yrkesområdet 

 
 
2. Barns läsupplevelser och läspreferenser. 
 

• Vilka faktorer i barns läsmiljö menar du har störst betydelse för barns 
läsupplevelser och läspreferenser? 

• Hur gör du för att skaffa dig kunskap om hur barn upplever böcker? 
• Genomför du boksamtal? Om, i så fall när, var och hur? 
• Berättar barn om sina läsupplevelser? I vilka situationer? På vilket sätt? 
• Hur gör du för att få kunskap om vilka böcker enskilda barn har som sina 

favoritböcker? 
• Hur kan du i din yrkesroll påverka barns läsupplevelser? 

 
Möjliga faktorer som kan användas som diskussionsunderlag: 
Egenskaper hos boken som språk, kapitelindelning eller illustrationer. 
Bokens handling som fantasi, möjlig identifikation, lockande till skratt eller gråt. 
Den fysiska läsmiljön (hemma/skolan/biblioteket, ensam/tillsammans, 
soffan/sängen/myshörnan) 
Möjlighet till samtal om det de läser/läst med någon i sin omgivning, barn eller vuxen 
(förälder, bibliotekarie, lärare). 
Frivillig läsning eller läsning som senare ska redovisas (till exempel ”sommarboken”). 
Barnets aktuella sinnesstämning. 

 
 

3. Beskrivning av och koppling till barnbibliotekariernas egna läsupplevelser som 
barn. 

 
• Tyckte du själva om att läsa som barn? Exempel på böcker. 
• Hur ser du på dessa böcker idag? 
• Läsmiljön och dess betydelse då och nu. 
• Eventuell påverkan från föräldrar, syskon, kompisar, andra vuxna i deras 

omgivning (lärare, bibliotekarie) 
• Är det stor skillnad på de böcker du läste som barn i förhållande till dagens 

barnböcker? I så fall hur skiljer de sig åt? 
• Hur utnyttjar du dina egna läsupplevelser som barn (och vuxen) i ditt arbete som 

barnbibliotekarie? 
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4. De av barnen valda favoritböckerna. 
 
Laura Trenter: Pappa polis. 
Helena Dahlbäck: Fredda nio år. 
Anders Jacobsson & Sören Olsson: Bert och beundrarinnorna. 
Viveca Sundvall: Mot Paris sa papegojan. 
Anders Jacobsson & Sören Olsson: Sagan om Sune. 
Måns Gahrton: Ronny & Julia – tror på tomten.. 
Kerstin Sundh: Miranda och den underbara tavlan. 
Debra Doyle & James D. Macdonald: Striden i palatset. 
Bonnier utbildning: Snowboard. 
Måns Gahrton: Eva & Adam – En historia om plugget, kompisar och kärlek. 
Gull Åkerblom: Trolleri Inez! 
 

• Vill du kort kommentera deras val av böcker? Någon bok som du tycker ”sticker 
ut” eller du särskilt vill kommentera? 

 
 
5. Barnbibliotekariens roll att stimulera barn till läsning. 
 

• Genomför du bokprat? Om, i så fall när, var, hur?  
• Hur når du de barn som inte själva kommer till biblioteket? Uppsökande 

verksamhet till exempel i skolan?  
• Hur ser du på sin roll som förmedlare? 
• Hur vill du beskriva den litteratur som du önskar förmedla? 
• Överensstämmer den litteratur som du vill förmedla med den litteratur som 

faktiskt köps in? Kan det uppstå konflikter? 
• Brukar barn fråga efter böcker som biblioteket inte har? 
• Har ni en egen hemsida för barnbiblioteket? Varför?/Varför inte? 
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Bilaga 3 
 

Hej! 
 
 
Jag gör en undersökning om barns favoritböcker. Jag vill veta mer om vilka böcker barn 
i din ålder tycker om att läsa. Vill du hjälpa mig med det genom att svara på följande 
frågor? 
 
 
1. Min bästa bok (böcker) heter: 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
2. Min favoritbok (favoritböcker) just nu är:  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
3. Jag läser böcker: 
ofta  
ibland  
sällan 
 
 
4. Jag tycker om att läsa böcker: 
Ja, mycket 
Sådär 
Inte speciellt 
 
 
5. Vill du vara med i en intervju om dina favoritböcker och berätta vad du tycker om 
dem? 
Ja 
Nej 
 
 
Jag heter: 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för hjälpen! 
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Bilaga 4 
 
Till målsman  
 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Tina Kalin. Jag studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan i Borås. Just nu håller jag på att slutföra min magisteruppsats som 
handlar om barns läsvanor och läsupplevelser. Som en del i uppsatsen behöver jag 
intervjua/samtala med ett antal barn om deras egna val av favoritböcker och varför de 
tycker dessa är så bra.  
 
Jag har tidigare varit i skolan och presenterat mig och lite av mitt arbete för eleverna i 
klassen. Några av dem var intresserade av att prata med mig om sina favoritböcker. 
Men eftersom barnen är minderåriga behöver jag förälder/målsmans tillstånd för att 
göra detta.  
 
 
Obs! 
I den färdiga uppsatsen kommer både skolan och de elever jag intervjuat att vara helt 
anonyma. Detta innebär att varken skolans namn eller var den ligger kommer att 
nämnas, inte heller kommer barnen att kallas vid sina rätta namn. Intervjun/samtalet 
sker helt frivilligt och kommer enbart att handla om barnens läsning, speciellt läsning av 
favoritböcker.  
 
 
 
 
Jag ger mitt godkännande för en intervju/samtal. 
 
__________________________________________________________ 
Målsmans underskrift 
 
 
 
Är det något ni undrar över går det bra att kontakta mig:  
Telefon:  
Mobiltelefon:  
 
Vänliga hälsningar / Tina Kalin 
 
 
 
 


