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Abstract:  The aim of this study is to investigate parents’ attitudes towards 

picture books and children’s reading. The study is based upon 
qualitative interviews with seven parents, 29-44 years of age, 
who have children between 3 and 6 years of age. The study is 
hermeneutic. 

 
The conceptual framework used in this study, is Uffe Seilman’s 
categories of different kinds of attitudes towards children’s 
sparetime occupations, for example reading. These are the 
authoritarian, the laissez- faire and the democratic attitudes. 

 
The results show that the parents generally has a democratic 
attitude toward children’s reading, which means that they do 
not intend to control their children’s reading habits or the books 
that are chosen, but to introduce them into varying kinds of 
books. When it comes to picture books, they foremost like what 
their children like. This often implies funny books with funny 
and gaily coloured pictures. The parents think that it is 
important to read for their children but do not seem to have 
given much thought about why it is important. The reasons that 
are mentioned are foremost of educational character. When it 
comes to subjects in picture books, the parents often want their 
children to read about things that pave the way for 
identification or things from which they can learn about aspects 
of life. They do not avoid books concerning “bad” or “sad” 
subjects since they want their children to learn about real life.  
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1 Inledning 
 
När jag var liten brukade min mamma läsa högt för mig. Oftast läste hon sådant jag tyckte 
om, men det hände att hon kom dragandes med böcker som jag tyckte var avskyvärda. 
Barbro Lindgrens Sagan om den lilla farbrorn, var ett exempel. Boken handlade om en 
liten farbror som ingen tyckte om, och det faktum att det var så synd om farbrorn och att 
bilderna helt saknade färger, gjorde att jag varken klarade av att höra den berättas eller titta 
på bilderna. Mamma tyckte att den var fantastisk (vilket även jag kan hålla med om idag, 
ca 20 år senare), men hur hon resonerade när hon envisades med att läsa den, vet jag 
egentligen inte. Kanske hade hon en tanke med att jag skulle få se hur svårt människor kan 
ha det, eller kanske ville hon att jag skulle få ta del av vad hon ansåg vara ”god” 
barnlitteratur. Jag vet bara att jag reagerade med högljudd gråt och att jag sedan gav bort 
boken i födelsedagspresent till en kompis. 
 
 
1.1 Val av ämne 
 
Funderingar kring hur föräldrar resonerar kring bilderböcker och barns läsning 
aktualiserades egentligen första gången när jag under C-kursen i Biblioteks- och 
informationsvetenskap deltog i ett arbete om bibliotekens lässtimulerande verksamhet för 
barn. Vid ett besök på Borås Stadsbiblioteks barnavdelning kom jag och min 
samarbetspartner av en slump att studera en kvinna som gick omkring bland boklådorna 
och plockade bland bilderböckerna. Hon tog upp dem en efter en och bläddrade i dem, 
ställde tillbaka vissa och plockade på sig andra. Detta ledde till funderingar och en 
diskussion kring varför föräldrar väljer bort vissa böcker men inte andra, och resulterade så 
småningom i beslutet att behandla ämnet i min magisteruppsats.  
 
Det finns mycket skrivet om barnlitteratur, framförallt när det gäller hur barnboken 
utvecklats till vad den är idag. Otaliga författare och litteraturkritiker har även behandlat 
ämnena bra/dålig barnlitteratur och läsningens betydelse för barn.  Hur just föräldrar 
förhåller sig till barnlitteratur och barns läsning, är dock inte ett lika välutforskat område. 
Samtidigt anser jag att ämnet är relevant ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv , eftersom bibliotekens barnavdelningar skulle kunna ha stor nytta av kunskap 
om de föräldrar som utöver barnen måste ses som en av deras största målgrupper. Kunskap 
om hur föräldrar resonerar skulle kunna användas i inköpspolitiska frågor, men kanske 
framförallt när det gäller vad man ska fokusera på i fråga om den information till föräldrar 
som rör just bilderböcker och barns läsning.  
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga området diskuteras ofta huruvida 
litteratur är ”god” eller ej. När det gäller bilderböcker är det många faktorer som ska 
bedömas; språklig kvalitet, bild, samverkan mellan text och bild och kanske framförallt – 
vad boken handlar om. Vad kan barn konfronteras med och vad kan vara skrämmande? 
Andra aspekter handlar om vad läsninge n har för betydelse för barn; kan den bidra till 
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barns utveckling eller kan den i vissa fall vara direkt skadlig? Åsikterna går isär och har 
skiftat med tiden, men finns väl dokumenterade. Hur föräldrar resonerar kring dessa frågor 
är som nämnts ovan inte ett lika utforskat område, och ändå är det just föräldrarna som 
ytterst är de som borde ha ett intresse av vad barnen läser och även har makten att 
bestämma vad som skall läsas när det kommer till bilderböcker och läsning i hemmiljön.  
 
Ämnet för denna uppsats är naturligtvis inte helt oberoende av hur barn själva förhåller sig 
till bilderböcker. Barnens tycke och smak påverkar sannolikt de val föräldrarna gör när de 
ska köpa eller låna böcker – man vill naturligtvis ge barnen det man vet att de tycker om, 
trots att det kanske inte är de val man själv främst skulle göra. Jag är övertygad om att det i 
många fall förhåller sig så att barns och föräldrars åsikter om vad som ska läsas går isär, 
och föräldrarna är kanske inte alltid de som bestämmer när det kommer till en konkret 
valsituation, även om de ofta har makten att göra det. Det är dock föräldrarnas attityder jag 
är intresserad av och kommer att fokusera på.  
 
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att ge en bild av föräldrars attityder till bilderböcker och barns 
läsning av dessa. Jag vill visa på det specifika hos ett mindre antal informanter och gör 
därför inga anspråk på att ge en heltäckande bild av ämnet. 
 
 
1.4 Frågeställningar   
 
Följande frågeställningar ska bilda grund för uppsatsen: 

- Hur karaktäriserar föräldrar bra/dåliga bilderböcker? 
- Hur resonerar föräldrar kring läsningens betydelse för barn?  
- Finns det ämnen man som förälder vill/inte vill att barnen konfronteras med i 

bilderböckerna? Vilka i så fall och varför? 
- Hur resonerar föräldrar vid lån eller köp av bilderböcker till sina barn?  

 
 
1.5 Avgränsningar 
 
Ämnet för denna uppsats kan betraktas ur olika synvinklar. En möjlighet skulle vara att 
studera föräldrars resonemang kring bilderböcker utifrån ett kulturellt eller sociologiskt 
perspektiv , då jag har en föreställning om att föräldrars bakgrund vad gäller exempelvis 
utbildning samt familjens ekonomiska situation, har betydelse för hur kulturvanorna inom 
familjen ser ut. Jag har dock valt att inte lägga någon tyngd vid dessa aspekter. En 
anledning till detta är att ämnet skulle bli för stort sett utifrån den tid jag har till mitt 
förfogande. En annan anledning är att jag med bara ett fåtal intervjuer inte kan göra några 
anspråk på att dra några slutsatser om huruvida dessa faktorer har betydelse för 
föräldrarnas resonemang eller ej.  
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Åldern på mina informanter varierar mellan 29 och 44 år, men urvalet har inte grundats på 
deras ålder utan på deras barns ålder. Kravet är att föräldrarna ska ha ett eller flera barn i 
åldern 3-6 år. Anledningen till att jag valt just denna åldersgrupp är att jag utgår från att 
föräldrar med barn i denna ålde r är föräldrar för vilka det är aktuellt att välja just 
bilderböcker och som någon gång under senare tid borde ha ställts inför de frågor jag är 
intresserad av att undersöka. Jag räknar också med att barn i åldern 3-6 år inte går till 
biblioteket på egen hand utan följs dit av föräldrarna, vilket således innebär att det blir de 
som har makten att göra det slutliga valet vad gäller vilka böcker som lånas.  
 
Naturligtvis finns det även andra vuxna än just föräldrarna som har betydelse för vilka 
böcker barnen läser. Många barn går exempelvis på dagis eller förskola vilket således 
innebär att det i många fall blir dagis- och förskolepersonalen som ytterst har möjlighet att 
bestämma barnens bilderboksurval. Jag kommer dock att fokusera enbart på föräldrars 
attityder till bilderböcker och läsning, och inte vuxnas attityder i allmänhet.  
 
Jag är medveten om att det kan vara stora skillnader på vad en treåring och en sexåring 
läser, och i många fall är det förmodligen så att sexåringar till och med läser själva. När det 
gäller barn under tre år räknar jag dock med att även pekböcker skulle kunna bli aktuella, 
vilket skulle innebära att den ”språkliga” aspekten jag är intresserad av inte skulle bli 
aktuell. När det gäller böcker för barn över sex år räknar jag med det motsatta, d.v.s. att 
böcker utan bilder skulle kunna bli aktuella – därav den satta åldersgränsen.  
 
 
1.6 Definitioner 
 
Bilderbok – Jag kommer att använda mig av Ulla Rhedins definition som innebär ”en bok 
av begränsat omfång som i ett skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en 
kombination av text och bilder, så att det förekommer minst en bild per uppslag”. 1  Inom 
denna definition skulle även serier kunna rymmas. Jag kommer dock att bortse från dessa.  
 
I mycket av den litteratur jag hänvisar till används begreppen ”barnlitteratur” eller 
”barnböcker”, även i fall då det jag avser med ”bilderböcker” behandlas. I dessa fall 
kommer jag att använda de begrepp som återfinns i de aktuella källorna. Jag kommer även 
att i de fall där jag anser att det tillför uppsatsen något, hänvisa till källor där bara den 
textmässiga aspekten behandlas, även om det är bilderböcker jag avser skriva om. 
Detsamma gäller när källor bara tar upp bildaspekten. 
 
Läsa – Jag kommer att använda begreppet ”läsa” både med betydelsen ”föräldrar som läser 
högt för sina barn” och ”barn som läser själva”. Jag kommer inte heller att göra någon 
skillnad på barns läsning av text och barns läsning av bild. Med detta menar jag att jag 
kommer att använda mig av begreppet ”läsa” även om barnet inte läser i ordets ”rätta” 
bemärkelse, utan genom bilderna skapar ett sammanhang eller en handling.   
 
Informant – Med ”informant” avser jag en person som lämnar information. I detta 
sammanhang blir således de föräldrar jag intervjuar mina informanter.  
                                                 
1 Rhedin, Ulla 2001. Bilderboken: På väg mot en teori, s. 15. 
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1.7 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsen utgörs av nio huvudrubriker. Efter denna inledande del kommer ett avsnitt där 
jag tar upp den tidigare forskning som jag anser relevant och ger en bredare bild av 
uppsatsens ämne. Litteraturen presenteras utifrån ovan redovisade frågeställningar. 
 
”Metod och arbetssätt” utgör det tredje huvudkapitlet. Här redogör jag först för den 
hermeneutiska utgångspunkt som ligger till grund för uppsatsen. Därefter redovisar jag min 
egen förförståelse av ämnet och går igenom den intervjumetod som är aktuell. Här finns 
även en genomgång av hur jag kommer att presentera mitt resultat.  
 
Den fjärde huvudrubriken, ”Teori”, behandlar de förhållningssätt föräldrar kan inta till sina 
barns kulturutövande och kulturkonsumtion, vilka återfinns i Uffe Seilmans  studie Læsning 
i slægten. Om børns udvikling til læsere. Det är också dessa förhållningssätt jag valt som 
ram för min egen studie.  
 
Under en femte huvudrubrik, ”Presentation och redovisning av resultat”, presenterar jag 
informanterna i porträttform. Jag tar fasta på sådant som är relevant för ämnet och som 
pekar på det specifika hos de aktuella informanterna.  
 
I det sjätte huvudkapitlet analyserar jag de redovisade intervjuerna och ställer dessa mot 
teori och tidigare forskning. Redovisningen utgår från uppsatsens frågeställningar. 
 
Under en sjunde huvudrubrik redogör jag för mina slutsatser och detta följs sedan, i ett 
åttonde kapitel, av en diskussion där jag resonerar kring den metod jag använt mig av. Jag 
tar även upp reflektioner kring teori och det resultat jag kommit fram till, samt 
frågeställningar som blivit aktuella under arbetet med uppsatsen.  
 
Det nionde kapitlet utgörs av en sammanfattning av uppsatsen.  
 
Slutligen återfinns en förteckning över använda källor samt en bilaga, vilken utgörs av den 
intervjuguide jag använt mig av vid  intervjutillfällena. 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel kommer jag att ta upp den tidigare forskning som på något sätt berör eller är 
nära sammankopplad med denna studie. Detta är nödvändigt för att ämnet ska kunna 
placeras in  i ett större sammanhang.  
 
Inledningsvis kommer jag att ta upp två magisteruppsatser som liksom denna uppsats tar 
upp föräldrars förhållande till barnlitteratur och barns läsning. Därefter kommer jag att 
utifrån mina frågeställningar presentera övriga aktuella källor. De källor jag kommer att 
hänvisa till är av både äldre och nyare datum och författade av både forskare inom 
barnlitteraturområdet samt barnboksförfattare. Allt är således inte av vetenskaplig karaktär, 
men eftersom jag tror att ett bredare material kan ge ett större perspektiv på ämnet, har jag 
ändå valt att göra på detta sätt.  
 
Att jag inte kommer att referera någon riktigt färsk källa är inte ett medvetet val, utan har 
att göra med att jag haft svårt att hitta nya källor som kunnat tillföra uppsatsen något. 
Debatten om vad som egentligen är god eller dålig barnlitteratur verkar exempelvis främst 
ha diskuterats under 70- och 80-talen när skräplitteraturdebatten var aktuell. Denna debatt 
verkar idag ha ersatts av andra diskussioner, såsom exempelvis huruvida barn tar skada av 
att läsa om våld. Tittar man exempelvis på de tio senaste årens nummer av tidskriften 
Opsis Kalopsis: om barn och ungdomskultur, visar det sig att inte ett enda nummer 
behandlar skräplitteraturen, men att ett helt nummer har våldet i barnkulturen som tema.2 
 
En annan aspekt som bör påpekas är att bilden ofta i den aktuella litteraturen behandlas 
väldigt sekundärt, vilket resulterar i att även jag kommer att behandla bilderbokens 
textmässiga aspekt mer ingående än vad jag kommer att behandla bilden. Detta är ett 
problem som även uppmärksammats av många av de aktuella författarna. Lena Kåreland 
skriver exempelvis i Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och 
ungdomslitteratur (2001) att en seriös granskning av barnboksbilden relativt sent kommit 
igång i Sverige. Eftersom texten länge fått stå i centrum inom barnboksforskningen har 
konstvetarna inte på samma sätt som litteraturvetarna uppmärksammat barnboken, trots 
bildens centrala betydelse.3  
 
 
2.1 Föräldrar och barnböcker 
 
Jag har som nämnts tagit del av två magisteruppsatser som liksom min uppsats berör 
föräldrars förhållande till barnlitteratur och barns läsning. Den första är Pernilla 
Anderssons och Mary-Ann Hanssons magisteruppsats Vad tycker mamma att Kalle ska 
läsa? Vuxnas och barns attityder till barnlitteratur (1997). Syftet med uppsatsen är att 
genom enkäter och intervjuer få en uppfattning om huruvida barns (fjärdeklassares) och 
vuxnas attityder till barnlitteratur skiljer sig åt. Fokus ligger på föräldrarnas åsikter om vad 

                                                 
2 Se Opsis K alopsis: om barn och ungdomskultur, nr 4 2002. Tidskriften utkommer fyra gånger/år. 
3 Kåreland, Lena 2001. Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn - och ungdomslitteratur, s. 
42. 



 6 

de vill att barnen ska läsa, och man intervjuar även en bibliotekarie för att få dennas bild av 
ämnet.4 
 
Som teori använder man sig bland annat av Uffe Seilmans Læsning i slægten. Om børns 
udvikling til læsere och de tre olika förhållningssätt vilka föräldrar kan inta till barns 
fritidsintressen och kulturkonsumtion, som behandlas här. Dessa förhållningssätt benämns 
auktoritärt, laissez-faire och demokratiskt.5  
 
Författarna kommer fram till att det finns stora skillnader i vad barn och föräldrar väljer för 
böcker, men att båda grupperna anser att böckerna bör innehålla humor och spänning. 
Föräldrarna anser inte att det är viktigt att barnen lär sig något av det lästa men att detta 
ändå blir en positiv konsekvens av läsningen. Om problematiken kring masslitteratur 
verkar man omedveten. Föräldrarna utgår i viss mån från vad de själva läst som små men 
verkar inte försöka pådyvla barnen sina egna åsikter om barnlitteratur. Således är 
förhållningssättet demokratiskt även om föräldrarna ibland visar tendenser till att vilja 
undanhålla vissa ämnen från barnen. Dessa ämnen är dock inga man stött på hittills. Inte 
heller bibliotekarien upplever att föräldrarna vill påverka barnens  läsning.6 
 
Den andra magisteruppsatsen har titeln Pappor som läser för sina barn – en undersökning 
om pappors läs- och biblioteksvanor (2001) och är skriven av Carin Gadd. Här är syftet att 
genom kvalitativa intervjuer med ett mindre antal pappor undersöka hur deras 
biblioteksvanor och attityder till biblioteket ser ut efter att de fått barn. Detta jämförs sedan 
med tidigare vanor och attityder. En annan del fokuserar på hur papporna använder 
biblioteket med sina barn. Materialet relateras sedan till de läs- och biblioteksvanor de 
själva haft som barn och hur dessa kan påverka den nuvarande situationen. 7 Som teori 
använder sig författaren av Pierre Bourdieu och dennes ”kapital-begrepp”, samt Sten 
Furhammars kategorisering av olika slags läsning. 8   
 
Författaren kommer fram till att budskapet om hur viktig läsningen är nått fram till 
papporna men att faktorer som tidsbrist begränsar deras läsning, både vad gäller egen 
läsning och läsning med barnen. Läsvanorna från barndomen verkar inte ha varit 
avgörande för synen på läsning i vuxen ålder eller synsättet på läsning för barnen, utan 
verkar snarare ha med skolans påverkan av litteraturförmedling att göra. Detta kopplas till 
Bourdieus diskussion kring kulturellt kapital, som kan förvärvas i vuxen ålder. 
Furhammars teorier är enligt författaren svårapplicerade på materialet.  
 
 

                                                 
4Andersson, Pernilla & Hansson, Mary-Ann 1997. Vad tycker mamma att Kalle ska läsa? Vuxnas och barns 
attityder till barnlitteratur, s. 2ff. 
5 Ibid., s. 15ff. Se även denna uppsats kap. 4 Teori. 
6 Ibid., s. 78ff. 
7 Gadd, Carin 2001. Pappor som läser för sina barn. En undersökning om pappors läs- och biblioteksvanor, s. 
2f. 
8 Ibid., s. 10ff. 
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2.2 Vad karaktäriserar bra/dåliga bilderböcker? 
 
I Lennart Hellsings Tankar om barnlitteraturen (1999), diskuterar författaren i ett antal 
artiklar bland annat begreppet barnlitteratur och barnlitteraturens mål och medel. Påpekas 
bör att boken utkom i en första utgåva redan 1963 vilket innebär att artiklarna är av både 
äldra och nyare datum.9 Ett citat från en av de ursprungliga uppatserna  får inleda detta 
avsnitt:  
 

Det är anmärkningsvärt hur många som tror att man just när det gäller barnböcker kan slå sju 
flugor i en smäll – ju fler flugor desto bättre bok. Den ska lära ut geografi, historia, 
naturkunnighet, berätta om skilda folk och folkseder, om hur det var förr i tiden och varför, om 
hur samh ället fungerar och om hur vi ska umgås med våra närmaste och folk i allmänhet! Den ska 
lära barnen vad som är rätt och vad som är orätt, vad som är god smak och vad som är dålig smak, 
propagera för flitigt och nyttigt arbete och vackra höviska manér. Den ska vara lättfattlig, klar och 
enkel, men ändå konstnärligt och briljant skriven, den ska passa en viss snäv åldersgrupp – men 
ändå kunna läsas av olika åldrar – både av barn och vuxna med samma intresse.10 

 
Citatet ovan är talande för hur komplext barnboken är som medium och pekar på 
svårigheterna att bedöma vad som är bra - eller kanske snarare svårigheterna att hitta 
böcker som uppfyller alla krav. Själv menar Hellsing att det egentligen inte går att ställa 
upp några generella regler för hur man ska bedöma barn- och ungdomslitteratur och att de 
regler och normer som finns är tidsbundna och även lokala.11 
 
Samtidigt som Hellsing påpekar att det är svårt att ställa upp regler för hur barnlitteratur 
ska värderas, menar han att det trots allt finns några aspekter man kan kräva. En barnbok 
ska exempelvis intressera barnet, den ska ha ”tillräckliga” estetiska kvalifikationer och om 
den berör etiska frågor ska den ha en moralsyn som är acceptabel. 12  
 
Hellsing utgår främst från den textmässiga aspekten i barnboken och när ha n behandlar 
bilden är det framförallt i sin k ritik mot en fru von Zweigbergk 13 som i Barn och böcker 
skriver att en god bilderbok ska ha tydliga bilder i klara och vackra färger och att motiven 
ska vara realistiska. Hellsing påpekar att färgställningen naturligtvis ska vara vacker, men 
att den inte behöver vara klar. Barn själva, menar han, har ett ytterst raffinerat färgsinne 
och väljer inte alltid klara färger om tillgång till ett brett färgsortiment finns. Han motsätter 
sig även att bilderna måste vara realistiska och hänvisar till barns egna spontana bilder som 
tycks tyda på motsatsen då de ofta är allt annat än realistiska. Det realistiska inom den 
småbarnslitteratur vi har är enligt Hellsing en modesak, ”Inte hos våra konstnärer just nu, 
men hos den breda massan som i sådana stycken alltid är en femtio år efter sin tid”.14  

                                                 
9 Hellsing, Lennart 1999. Tankar om barnlitteraturen.  
10 Ibid., s. 49. 
11 Ibid., s. 47. 
12 Ibid., s. 52. 
13 Eva von Zweigbergk betraktas ofta som en av de mest tongivande barnbokskritikerna under 1940-talet. Hon 
framhöll barnbokens allmänbildande betydelse och barnbokens roll som idealbildare. Tradition och nationellt 
kulturarv var för Zweigbergk nyckelord och populärlitteraturen sågs som ett hot mot den goda smaken. Se 
Kåreland, Lena 1997. Traditionalist och smakdomare: Eva von Zweigbergks barnbokskritik under 1940-talet, 
12ff. 
14 Hellsing 1999, s. 78ff. 
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I När barn läser – Litteraturupplevelse och fantasi (1981) bedömer Bo Møhl och May 
Schack barnboken utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Utgångspunkten är att 
barnet är en egen individ som aktivt kan handla och reagera på det lästa (något man anser 
saknats i tidigare studier), och syftet är uppdelat i två: att nå fram till de faktorer som är 
avgörande för hur barn uppfattar, upplever och påverkas av litteratur och att analysera 
begreppet fantasi.15  
 
Författarna menar att det är svårt att formulera krav på barnboken eftersom litteraturen är 
ett så komplext medium. Dock understryker man att man trots problematiken kring en 
uppdelning och med risk för att bli fyrkantiga och dogmatiska, vill göra ett försök att ställa 
upp ett antal krav på barnboken. Man bör exempelvis ta fasta på barnets behov (som 
varierar med kön, ålder, social och familjemässig status) och barnets uppfattnings- och 
förståelsekapacitet.16  
 
Författarna understryker, som nämnts ovan, att det kan verka fyrkantigt och dogmatiskt att 
göra en uppdelning som denna , och jag vill innan den fortsatta redogörelsen för textens 
innehåll, passa på att understryka att det naturligtvis kan finnas svårigheter i att bedöma 
olika barns varierade behov, och genom detta välja ”rätt” böcker till ”rätt” barn. Om detta 
och det faktum att man i boken verkar fokusera på barn inom medelklassen, skriver dock 
författarna ingenting. Detta bör man som läsare ha i åtanke. 
 
När det gäller den innehållsliga och språkliga förmedlingen talar Møhl och Schack om den 
emotionella, kognitiva och sociala isolering som barnet upplever och som kan brytas med 
hjälp av vidgade perspektiv. En bra barnbok kan ge barnet vidgade perspektiv och således 
även bryta denna isolering. En barnbok ska lära barnet om samhällsförhållanden och om 
sig själv, och samtidigt solidarisera sig med barnet genom att saker och ting ses ur barnets 
synvinkel. Boken ska även påverka barnets inställning och utveckla en fördomsfri moral 
och livssyn präglad av realism, utan onödiga romantiseringar och idylliseringar. 17  
 
Att boken tar sin utgångspunkt i barnets egen värld är viktigt för att på så sätt understödja 
barnets tro på och accepterande av sig själv. Fiktionen ska uttrycka optimism så att barnet 
får mod att möta eventuella problem och vilja agera. Boken ska även utveckla barnets 
fantasi genom att stimulera dess nyfikenhet, kunskapsbegär, upptäckarglädje och 
frågvishet, och få barnet att se sig själv och sin omgivning på ett nytt sätt.18 
 
Møhl och Schack anser att folksagan är en förebild eftersom den är uppbyggd kring två 
grundelement; berättelse och dialog, medan refererande och utsmyckande beskrivningar 
intar en underordnad ställning. Här förekommer inga personer eller beskrivningar som inte 
är motiverade av handlingen. Møhl och Schack anser att boken bör vara på den nivån att 
barnet anar saker som det ännu inte riktigt förstår. Karaktärer ska karaktäriseras genom det 
de säger, anser, gör och tänker. Bokens komposition ska vara klar och relativt överskådlig. 

                                                 
15 Møhl, Bo & Schack, May 1981. När barn läser. Litteraturupplevelse och fantasi , s. 9f. 
16 Ibid., s. 123. 
17 Ibid., s. 125f. 
18 Ibid., s. 125ff. 
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Ett litet barn kan inte byta perspektiv och är därför bundet till den centrala handlingen. 
Framställningen bör vara levande och medryckande men utan överdriven dramatik och 
spänning. Det är även viktigt att det framgår tydligt vad som är fiktion och vad som är 
verklighet. Även här är folksagan förebild då den ofta inleds med ”Det var en gång”, och 
således visar för barnet vad som är fiktion. När det gäller språket menar författarna att det 
bör vara funktionellt eftersom ett tungt och överbelastat språk lättare minskar läslusten. 
Språket bör i stort sett spegla barnets eget sätt att tala, dock utan att bli nedlåtande.19 
 
Även Kerstin Rimsten-Nilsson tar upp olika värderingskriterier i sin bok Barnböcker och 
läslust (1981). Boken har som syfte att undervisa människor som arbetar med barn om hur 
böcker kan användas i arbetet med dessa. Författaren diskuterar läsningens betydelse för 
språkutvecklingen och hur språket formar vår världsbild.20  
 
Rimsten-Nilsson menar att det finns många barnböcker som är god litteratur på samma sätt 
som vuxenlitteratur är det, d.v.s. böcker som ger oss kunskap om oss själva och vår 
omvärld samtidigt som de kan ge skönhets- och fantasiupplevelser både genom sitt 
innehåll och genom sitt språk. De kan skänka sällskap och glädje och vidga vår språkliga 
kompetens. De kan ge oss möjlighet att uppleva gemenskap men även förmedla moral, 
attityder och förhållningssätt. Precis som Møhl och Schack påpekar även Rimsten-Nilsson 
att bra barnböcker är böcker där barnet är huvudperson eller där barnet lätt kan identifiera 
sig på andra sätt. Böckerna skildrar barnets tankar och upplevelser samtidigt som det ges 
möjlighet att möta situationer det känner igen och problem som är viktiga. Här finns även 
sådant som svarar mot barnets behov av lek med språket. I bra barnböcker är språket både 
konstnärligt och uttrycksfullt utan att bli obegripligt för barnet.21 
 
När det talas om dåliga bilderböcker är det ofta i termer av massproducerade bilderböcker 
eller skräplitteratur.22 Detta är fallet även hos Rimsten-Nilsson. Författaren menar att dessa 
bilderböcker inte ärligt beskriver människors svårigheter eller samhällets brister. 
Missförhållanden varken beskrivs eller analyseras och människors liv skildras i lösryckta 
episoder. Läsaren kan på så sätt få en felaktig uppfattning om det som händer. Det kan 
framstå som att människor inte har förklaringar, d.v.s. att människan själv står maktlös 
inför det som sker och att det heller inte är någon idé att försöka förstå sammanhangen i 
tillvaron. Böckerna förmedlar en statisk samhällssyn och en hierarkisk eller rasistisk 
människosyn. 23 
 
Rimsten-Nilsson menar att när bilden i den massproducerade bilderboken ger en falsk 
beskrivning av världen, påverkas barnet särskilt negativt. Barn tycker om bilder och bilden 
är ett utmärkt pedagogiskt hjälpmedel, och eftersom bilden många gånger kan förklara 
snabbare och mer nyanserat än många ord, blir just falska beskrivningar i bild särskilt 
farliga. Exempel på detta är när konstnärer och författare använder djur istället för 
                                                 
19 Møhl, & Schack 1981, s. 128ff. 
20 Rimsten-Nilsson, Kerstin 1981. Barnböcker och läslust, s. 9f. 
21 Ibid., s. 114f. 
22 Andra vanliga begrepp är kiosklitteratur, smutslitteratur, populärlitteratur och triviallitteratur. Termen 
masslitteratur kommer sig av produktions- och distributionssättet. Böckerna trycks i stora upplagor och kan 
därför köpas billigt. Se t.ex. Kåreland 2001, s. 134. 
23 Rimsten-Nilsson 1981, s. 93. 



 10 

människor som huvudpersoner. På detta sätt idylliseras världen och samhällsproblem 
döljs. 24  
 
Under 80-talet debatterades skräplitteraturen i en debattserie utgiven av Bibliotekstjänst. I 
en av böckerna, Skräplitteratur för barn och tonåringar? (1986), är Ulla Rhedin en av 
medförfattarna och i artikeln ”Skräpbilderboken” skriver hon att bra bilderböcker handlar 
om ”svårfångade ämnen av mer existentiell natur” och är rika på poetiska och symboliska 
detaljer. Böcker som utformats på detta sätt låter sig inte tömmas på sitt innehåll vid en 
enstaka läsning. Både dess författare och konstnärer använder sig av det personliga i 
uttrycket och ger oss ”poetisk” kunskap om livet. I bra bilderböcker, skriver Rhedin, står 
innehållet i boken i en viss relation till sin upphovsman. Författaren har något att berätta, 
någonting som känns värt att föra ut. Detta kommuniceras på ett ärligt sätt till 
mottagaren.25 
 
När samma författare karaktäriserar dåliga bilderböcker är det i termer av skräplitteratur. 
För att exemplifiera skräpbilderbokens bilder tar hon barnskildringen som exempel. Här 
bör man som läsare vara uppmärksam på bokens tidsperspektiv. Jag är osäker på huruvida 
”barnskildring” fortfarande används som begrepp eller ens finns som genre, men detta 
anser jag saknar betydelde eftersom barnskildringen klassificeras som ”skräp”, och därför i 
sammanhanget kan vara intressant att nämna eftersom kritiken av denna sannolikt har 
mycket gemensamt med kritiken mot ”skräpet” i allmänhet.  
 
Barnskildringen är enligt Rhedin ofta en odramatisk vardagshistoria med lekande och 
skrattande barn. När det gäller bilderna utgörs dessa ofta av löst hopfogade tablåer med 
litet eller inget sammanhang sinsemellan. Barnen har inga individualiserade utseenden utan 
ser ut att vara utstansade enligt samma mall. Kropparna är oproportionerliga, kinderna är 
rosiga och ögonen stora med långa ögonfransar. Även om barnen har lekt verkar kläderna 
sitta perfekt och vara helt utan fläckar. Rhedin påpekar att idealiseringen av barnens 
utseenden och de oanvända kläderna snarare för tankarna till reklamens och stilmönstrens 
värld än till vardagens barn. När det gäller det tecknade landskapet är detta ofta 
teatermässigt kulissartat med förgrund, mellanplan och bakgrund och med ett flitigt 
utnyttjande av skenperspektiv. De starka färgerna förstärker intrycket av modellandskap.26 
 
Rhedin nämner även det tekniska slarv som hon menar kännetecknar barnskildringen/ 
skräpbilderboken. Blåögda barn kan lite senare i handlingen plötsligt vara brunögda, 
kläderna kan ha skiftat under en promenad till skolan och Sven kan plötsligt heta Erik . Ofta 
stämmer inte heller text och bild ihop utan bilden kan ligga något uppslag före texten och 
tvärtom. Rhedin kritiserar även det faktum att man för riktigt små barn introducerar 
exotiska frukter och djur, trots att barnet i denna ålder inte ens kan skilja en skata från en 
gråsparv.27 
 

                                                 
24 Rimsten-Nilsson 1981, s. 94f. 
25 Rhedin, Ulla 1986. Skräpbilderboken. Ingår i Skräplitteratur för barn och tonåringar? 1. Barnböcker, s. 
56f. 
26 Ibid., s. 60f. 
27 Ibid., s. 61ff. 
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Barbro Werkmäster är en annan av författarna i ovan nämnda debattbok, och i artikeln 
”Bilder i barnböcker. Om bildanalys”, skriver hon att i ett bra verk berättar delarna något 
om helheten. Även Werkmäster påpekar vikten av att konstnären förmedlar något som är 
väsentligt för henne eller honom. Hon påpekar också att enkla bilder inte är detsamma som 
dåliga bilder. Bra bilder är sällan endimensionella, men även en enkel bild kan vara 
flerdimensionell. Bra bilder har en rörlighet som gör att vi orkar återvända till dem. Hon 
nämner Gunilla Bergström som ett exempel på en konstnär som lyckas med detta när hon i 
böckerna om Alfons Åberg visar att man med små medel kan skapa variation och skilda 
uttryck.28 
 
 

                                                 
28 Werkmäster, Barbro 1986. Bilder i barnböcker. Om bildanalys. Ingår i Skräplitteratur för barn och 
tonåringar? 1. Barnböcker, s. 88f. 
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2.3 Vad har läsningen för betydelse för barn? 
 
Läsningens betydelse för barn är nära sammankopplad med vad som anses vara bra och 
dålig barnlitteratur. En bra barnbok lär exempelvis barnet om verkligheten samtidigt som 
läsningen av samma bok får betydelse för barnet på så sätt att barnets kunskaper ökar. 
Mycket i detta kapitel kan därför upplevas vara en upprepning av föregående kapitel.  
 
Många av de författare jag tagit del av behandlar läsningens betydelse för barns utveckling. 
Tidigare nämnda Møhl och Schack bedömer barnboken och barns läsning utifrån ett 
utvecklingspsykologiskt perspektiv och de delar in barnbokens funktioner i fyra olika 
kategorier; barnbokens funktion som underhållning och fascinationsmedel, barnbokens 
funktion som information och didaktiskt medel, barnbokens funktion som terapi samt 
barnbokens betydelse för barns utveckling.29 Jag ska här redogöra kortfattat för de olika 
funktionerna och deras innebörd. Innan jag går in på detta bör läsaren återigen göras 
uppmärksam på bokens tidsperspektiv och att författarna, som nämnts i föregående kapitel, 
inte diskuterar problematiken kring det faktum att alla barn är olika och att det därför finns 
svårigheter i att bedöma vad olika böcker har för betydelse för olika barn. Man nöjer sig 
med att konstatera att skillnaderna är av betydelse.  
 
I diskussionen kring barnlitteraturens underhållande roll definierar Møhl och Schack 
underhållning som ”en aktivitet som leder till ett lustbetonat psykiskt tillstånd”.30 Saker 
barnet gör för att de är lustbetonade fungerar aktiverande och självgenererande på barnet. 
Författarna menar att man i dagens samhälle ofta bara upplever delar av helheten och att 
man därför har ett behov av och söker sig till aktiverande underhållningsmöjligheter som 
kan ge ett visst mått av meningsfullhet och sammanhang. Här kan boken fylla en 
funktion.31 
 
När det gäller barnbokens funktion som ett medel att fördjupa barnets kunskaper och 
förståelse för omvärlden, är författarnas utgångspunkt den att barnets generella situation i 
familjen är isolerad, d.v.s. att barnet i familjen är isolerat från samhälleliga förhållanden. 
Barnboken kan här fungera som ett fönster mot verkligheten och därmed även bryta 
barnets isolering och fördjupa dess förståelse för sin omvärld . Boken kan dock även få 
motsatt verkan om den ger en överförenklad bild av verkligheten. Skiljelinjen, menar 
författarna, går här mellan realism och idyllisering. 32  
 
Barnbokens funktion som terapi handlar om att litteraturen kan bidra till att lösa barnets 
problem om det är så att den behandlar ämnen som är relevanta för barnet. När barnet får 
möjlighet att överföra sina verkliga problem till en fiktiv nivå i barnlitteraturen, får det sina 
problem och upplevelser bekräftade. På så sätt kan litteraturen fungera accepterande och 
därmed terapeutiskt.33 
 

                                                 
29 Møhl & Schack 1981, s. 97.   
30 Ibid., s. 98. 
31 Ibid., s. 98f. 
32 Ibid., s. 104f. 
33 Ibid., s. 108f. 
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Den sista funktionen som tas upp, barnlitteraturens betydelse för barnets utveckling, 
innebär att barnet, förutom att det lär känna sin omvärld rent konkret, tränas kognitivt. 
Barnet övas i att ha ett öppet förhållningssätt till sin omgivning och tillägna sig nya 
perspektiv att se saker utifrån. Dessutom utvecklar litteraturen barnets språk och 
begreppsbildning. Författarna påpekar att barnet till följd av isoleringen i familjen lär sig 
ett relativt begränsat språk och att detta är särskilt tydligt hos barn i de lägre sociala 
skikten. Genom litteraturen kan barnet tillägna sig det formella språket. Författarna 
påpekar att detta dock i mindre grad gäller bilderböcker eftersom bilden representerar 
verkligheten i en annan kod än den språkliga. 34 
 
Även Rimsten-Nilsson delar in barnlitteraturens roll i ett antal funktioner. Liksom Møhl 
och Schack tar hon upp barnboken som ett medel för att lära barn saker, barnboken som 
terapi samt barnboken som ett medel för språkutveckling. När det gäller det förstnämnda 
menar Rimsten-Nilsson att exempelvis folksagorna och myterna kan användas för att lära 
barnet om den kultur vi lever i. Folksagorna och myterna är viktiga dokument om vår 
kultur därför att de speglar sådant som är centralt och karaktäristiskt i den, men som kan 
vara svårgripbart för oss just för att det handlar om så självklara saker. I folksagorna och 
myterna återfinns normer och ideal, bildspråk, tankar och föreställningar som präglat vår 
kultur under lång tid , och detta menar Rimsten-Nilssson, kan hjälpa både svenska barn och 
invandrarbarn att lägga märke till och förstå mer av livet i den kultur vi lever i.35  
 
När det gäller den aspekt som handlar om barnlitteraturen som en hjälp för barnet att 
bearbeta svåra saker, påpekar Rimsten-Nilsson liksom Møhl och Schack att detta 
förutsätter litteratur som berör barnets situation. Boken måste alltså, för att barnet ska 
kunna identifiera sig och sina egna problem, behandla frågor utifrån ett barns perspektiv.36  
 
När det gäller hur boken kan bidra till barns språkutveckling tar Rimsten-Nilsson upp fyra 
olika punkter. Den första handlar om att barnboken kan ge barnet anledning att prata då de 
tar upp sådant barn själva varit med om eller funderat på. De t blir här naturligt för barnet 
att kommentera det lästa och på så vis utveckla språket.37 
 
Den andra punkten handlar om att barnboken ger barnet tillfälle att utvidga sitt ordförråd. 
Författaren menar att barnet först lär sig namn och ord på sådant i sin omgivning, men att 
det senare behöver hjälp med att lära sig ord på sådant som är mer abstrakt, såsom 
exempelvis känslor, företeelser, regler för rätt och fel o.s.v. Här kan barnboken spela en 
stor roll.38  
 
Som en tredje punkt tar Rimsten-Nilsson upp att barnboken kan ge barnet tillfällen att 
lyssna på språk som ger det mönster för fortsatt språkutveckling. Den fjärde och sista 
punkten handlar om att barnboken kan inspirera barnet till att göra egna böcker, och att 
även detta tränar barnets språk.39 
                                                 
34 Møhl & Schack 1981, s. 120f. 
35 Rimsten-Nilsson 1981, s. 19. 
36 Ibid., s. 114. 
37 Ibid., s. 25. 
38 Ibid., s. 25f. 
39 Ibid., s. 27f. 
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Rimsten-Nilsson tar upp ytterligare en faktor som inte nämns av Møhl och Schack. Denna 
handlar om läsningen av barnboken som ett medel för gemenskap. Hon påpekar att både 
barn och vuxna har behov av att ibland vara riktigt nära varandra. Att då ligga eller sitta 
tillsammans och bläddra i samma bok och uppleva samma berättelse, skapar förtrolighet.40 
 
En som behandlat folksagan mer ingående, är barnpsykologen Bruno Bettelheim. I Sagans 
förtollade värld: Folksagornas innebörd och betydelse (1982), tar han upp just det 
Rimsten-Nilsson berör, d.v.s att de gamla folksagorna kan hjälpa barnet att förstå sådant 
som är svårgripbart för det. Folksagorna lär barnet om inre problem och sätten att komma 
tillrätta med dem, d.v.s. de ger barnet de inre resurser som krävs för att barnet ska kunna 
förstå sitt eget jag och få hjälp med att strukturera olika typer av känslor. Bettelheim 
skriver att barnet kan ha svårt att komma tillrätta med problem som narcissistiska 
besvikelser, oidipusbekymmer, syskonrivalitet o.s.v., och att problemlösningen måste börja 
med att barnet först förstår vad som händer på det medvetna planet, för att sedan kunna ta 
itu med det omedvetna. Förnuftet är inte till någon hjälp , utan det handlar om att barnet 
måste komma på förtrolig fot med det omedvetna. Folksagorna kan här mana fram bilder 
som gör att barnet får hjälp att gestalta sina dagdrömmar, och på så vis anpassar barnet 
lättare omedvetet material till medvetna fantasier, och kan sedan arbeta vidare på detta.41  
 
Britt Isaksson, som är ännu en av de författare som medverkar i ovan nämnda 
Skräplitteratur för barn och tonåringar?, understryker i artikeln ”Bilden i tiden. 
Internationella trender på bilderboksmarknaden”, vikten av att barnet får möjlighet att ta 
del av bilder. Isaksson skriver att barnet har svårare än vuxna att befästa sina upplevelser, 
fantasier och drömmar i ord och bilder och att det därför är ännu viktigare för just barnet 
att få ta del av det konstnärerna skapar. Hon skriver också att starka bild- och 
läsupplevelser kan inspirera barnet till att själv skapa, både genom att skriva och rita. Bra 
bilder kan även sammanföra fragment av omvärlden till en helhet och hjälpa barnet förstå 
större sammanhang.42 
 
 
2.4 Skadligt eller nyttigt - skydda eller konfrontera? 
 
En av mina frågeställningar handlar om vad som skulle kunna anses nyttigt respektive  
skadligt för barn att läsa om. I tidigare avsnitt om vad en bra respektive dålig bilderbok är 
och vad läsningen har för betydelse för barn, är detta något som delvis redan behandlats. 
Bra är exempelvis, enligt några nämnda författare, att läsa om verkliga ting för att på så 
sätt lära sig om relationer människor emellan och om samhället i stort. Samma författare 
menar samtidigt att det är skadligt, eller åtminstone negativt, att läsa bilderböcker som är 
förskönande och ger en falsk bild av verkligheten.  
 

                                                 
40 Rimsten-Nilsson 1981, s. 17. 
41 Bettelheim, Bruno 1982. Sagans förtrollade värld: Folksagornas innebörd och betydelse, s. 11ff. 
42 Isaksson, Britt 1986. Bilden i tiden. Internationella trender på bilderboksmarkanden. Ingår i Skräplitteratur 
för barn och tonåringar? 1. Barnböcker, s. 94. 
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Vad som är nyttigt att läsa om tas egentligen bara upp i just de diskussioner som nämnts 
ovan, om vad som är bra barnlitteratur. Vad som kan verka ”skrämmande” verkar heller 
inte vara ett särskilt utforskat område. Det material jag hittat har främst handlat om 
huruvida man bör skydda barn från eller konfrontera dem med sådant som kan verka 
skrämmande. Jag ska nedan redogöra för de argument jag tagit del av.  
 
Hellsing menar att man inte kan avgöra vad som är osunt för ett barn att läsa om, då det är 
alltför många faktorer som spelar in för att något generellt ska kunna sägas. Förutom 
barnets individualitet betyder exempelvis dess ålder, erfarenhet och det sätt på vilket 
uppläsaren framställer det lästa, mycket.43 När det gäller huruvida barnet skulle påverkas 
av grymma sagor, tror inte Hellsing att ”vänlig” litteratur som undviker svåra saker och 
onda ting kan skapa trygghet i längden: ”Det går inte att bygga en mur kring barnen och 
låtsas som om ingen fara fanns. Det obekanta är det som är mest skrämmande - och för 
barn är mycket obekant. Vetande och kunnande är den enda vägen att skapa trygghet … vi 
kan undervisa barnen så att de någorlunda kan stå emot de faror de alla måste möta.”44 
 
I Barn, böcker och massmedier (1972) undersöker Tordis Ørjasæter hur böcker och 
massmedier inverkar på den nya generationen. Utgångspunkten är att man med ökad insikt 
om massmediernas funktion i barnens liv ska kunna förstå dem bättre. 45 Författaren 
hänvisar till Maj Ödman, som i en studie av vad som skrämmer barn, kommit fram till att 
ensamhet kan vara bland det mest skrämmande. Ödman menar dock att rädslan inte 
nödvändigtvis är av ondo och påpekar att hon tror att det för många skulle vara en lättnad 
om vi kunde acceptera rädslan som något legitimt - som en slags naturnödvändig 
’begåvning’ hos människan. Hon tillägger att det är den ”förlamande ångesten” som kan 
vara av ondo och som kan förstöra en människas liv.46 
 
Även Møhl och Schack hävdar att det viktigaste inte är de känslor böckerna i sig aktiverar 
utan hur barnet klarar av att hantera dem: ”Det är inte betydelselöst vilka känslor som 
litteraturen aktiverar, inte heller på vilket sätt det sker. Vissa känslor är ”bättre” än andra, 
vilket emellertid inte innebär att någon helt ska undanhållas barnets känsloregister. Det 
viktigaste är att barnet lär sig hantera dem på ett adekvat sätt och förstå varifrån de 
kommer (Det gäller känslor som avundsjuka, hämndlystnad, retsamhet, 
destruktionslust.).”47 
 
I Opsis Kalopsis: om barn och ungdomskultur (2002) behandlas våldet i barnkulturen. 
Helene Lumholdt är en av artikelförfattarna, och i ”Jag skriver inte om våld…” intervjuas 
barnboksförfattaren Siv Widerberg. Widerberg säger i intervjun att det är svårt att veta vad 
som skrämmer ett barn eftersom alla är så olika och att de tål och behöver så olika saker. 
Hon hänvisar till en tidningsartikel hon nyligen läst om en pojke som givit sig på en vän. 
Hon påpekar att pojken var fullmatad med våldsfilmer och frågar sig hur han hade varit om 
han inte hade sett några. Hans vän hade antagligen sett lika många hemska filmer utan att 

                                                 
43 Hellsing 1999, s. 41. 
44 Ibid., s. 39. 
45 Ørjasæter, Tordis 1972. Barn, böcker och massmedier, se förord. 
46 Ibid., s. 60. 
47 Møhl & Schack 1981, s. 121. 
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ta samma skada. Varför blev inte han våldsbenägen? Dessutom, påpekar Widerberg, 
behöver inte allt våld vara av ondo: ”Att medvetet tillfoga någon eller något skada behöver 
inte alltid vara dåligt. Det kan vara ett led i ett förbättringsarbete. Också änglar kan slåss.” 

48   
 
I samma nummer av Opsis Kalopsis: om barn och ungdomskultur, men i en annan artikel, 
”Barn måste få pröva onda krafter”, intervjuar Lumholdt psykologen Margareta Ahlström 
om barn och deras förhållande till våld. Ahlström hävdar att många barn har mycket 
våldsamt inom sig och att de genom att få möta dessa känslor i någon annan form, på 
behörigt avstånd i exempelvis en saga, får hjälp att sätta ord på det de upplever. Barnen får 
känslan av att det som upplevs inte är något konstigt, d.v.s. de ges en chans att bearbeta 
aggressiviteten. Istället för att förbjuda anser Ahlström att man ska vara med barnen och 
hjälpa dem - inte lämna dem i sticket med alla sina starka känslor. Det är viktigt att hjälpa 
barn att titta på vad som finns runt omkring dem och inom dem och som vuxen i stället 
försöka utröna vilka känslor som behöver tyglas för att barnen ska känna sig trygga.49 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 Lumholdt, Helene 2002. Jag skriver inte om våld…, Opsis Kalopsis: om barn- och ungdomskultur, nr 4, s. 
13. 
49 Lumholdt, Helene 2002, Barn måste få pröva onda krafter…, Opsis Kalopsis: om barn- och ungdomskultur, 
nr 4, s. 18. 
 



 17 

3 Metod och arbetssätt 
 
 
3.1 En hermeneutisk utgångspunkt 
 
Min utgångspunkt för uppsatsen är hermeneutisk. Hermeneutik betyder tolkningslära och 
handlar om hur man ska tolka något och vad det innebär att tolka. 50 Viktiga utgångspunkter 
inom hermeneutiken är att mening bara kan skapas och förstås i ett sammanhang eller 
kontext, och att man som forskare går in i ett ämne med någon typ av förförståelse.51  
 
Alla gör vi antaganden om hur saker och ting förhåller sig, antingen det är medvetet eller 
omedvetet. Dessa antaganden, d.v.s. vår förförståe lse, är grundad på vår livserfarenhet. För 
att en undersökning ska bli av hög kvalitet är det således viktigt att man som forskare 
försöker synliggöra sin egen förförståelse och ställer sig frågor som: ”Vad tror jag mig veta 
om detta fenomen?”, ”Vad har jag för kunskaper om detta?” och ”Finns det något som kan 
göra mig självblind och få mig att se saker som självklara?”. Ställer man sig dessa frågor 
minskas risken för felaktiga bedömningar.52 
 
Applicerat på problemet för denna uppsats innebär en hermeneutisk utgångspunkt således 
att jag när jag analyserar mitt material, måste ta hänsyn till min egen förförståelse och de 
förväntningar jag haft med mig in i forskningsprocessen. På detta sätt blir kunskapen mer 
nyanserad och lättare för både mig och läsaren att värdera.  
 
 
3.1.1 Min egen förförståelse 
 
Mina egna antaganden om hur föräldrar resonerar kring bilderböcker och barns läsning får 
naturligtvis betydelse för uppsatsens utformning och resultat. Mina antaganden, eller min 
förförståelse, spelar exempelvis roll för hur intervjuerna fortlöper, eftersom mina 
förväntningar och antaganden avgör på vilket sätt jag följer upp intervjufrågorna. 
Detsamma gäller naturligtvis i alla sammanhang där jag som forskare måste dra slutsatser 
utifrån det aktuella materialet. Som nämnts i föregående avsnitt, blir det därför viktigt att 
klargöra både för sig själv och för läsaren vad man egentligen har för bild av ämnet, d.v.s. 
försöka synliggöra sin egen förförståelse.  
 
Innan jag påbörjade arbetet med denna uppsats försökte jag nedteckna min egen bild av 
föräldrars attityder till bilderböcker och barns läsning. Detta resulterade i ett antal 
antaganden som jag nedan kommer att redogöra för.  
 

- Föräldrars läsvanor i barndomen och eventuella läsupplevelser är av stor vikt för 
fortsatta läsvanor och läsintresse, både när det gäller de egna läsvanorna egna 
läsningen och läsningen med barnen. 

                                                 
50 Helenius, Ralf 1990. Förstå och bättre veta: om hermeneutiken i samhällsvetenskaperna, s. 64. 
51 Widerberg, Karin 2002. Kvalitativ forskning i praktiken , s. 26. 
52 Thomsson, Heléne 2002. Reflexiva intervjuer , s. 47f. 
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- Föräldrars livssituation har stor betydelse för hur läsvanorna ser ut, både vad gäller 
de egna läsvanorna och läsvanorna med barnet. 

- Bara de föräldrar som är genuint intresserade av bilderböcker funderar i termer bra 
– dåligt, åtminstone när det gäller bra – dåligt i bemärkelsen hög – låg kvalitet. Bra 
och dåligt i bilderböckerna blir annars ofta en fråga om fina – fula bilder och om 
bra – dåliga händelseförlopp. 

- Många föräldrar vet att läsning är viktigt för barn ur många olika aspekter, men 
reflekterar inte medvetet kring detta. 

 
Genom att tydliggöra dessa antaganden blir det lättare, både för mig själv och för läsaren, 
att värdera det jag tycker mig komma fram till. 

 
 
3.2 Kvalitativa intervjuer 
 
Inom den kvalitativa forskningen fokuserar man på det undersökta fenomenets innebörd, 
d.v.s. på karaktären eller egenskaperna hos någonting.53 Då syftet med uppsatsen är att 
lyfta fram innebörden i föräldrars resonemang kring bilderböcker och barns läsning, är 
således en kvalitativ metod brukbar.  
 
Utmärkande för kvalitativa intervjuer är att man följer upp de delar av intervjupersonens 
berättelse som kan kasta ljus över personens förståelse av det aktuella ämnet.54 Genom att 
undvika ett detaljerat schema för vilka frågor som ska ställas, och istället ställa upp 
frågorna tematiskt, tvingas man formulera de konkreta frågorna muntligt i situationen. 
Detta ger intervjun prägeln av ett naturligt samtal snarare än av en intervju, och gör också 
att man som intervjuare lättare kan följa upp och uppmuntra informanten att fördjupa och 
tänka över sina svar.55 
 
Intervjumetoden har kritiserats för att den skulle vara alltför idealistisk och 
individualiserad, vilket alltså innebär att man som forskare skulle lägga för stor vikt vid 
enskilda personers åsikter och inte ta hänsyn till sociala och materiella strukturer.56 
Eftersom min utgångspunkt är hermeneutisk är det nödvändigt att jag tänker på detta och 
försöker se mina informanters utsagor som delar av en större helhet, genom att ta hänsyn 
till faktorer som kanske inte specifikt har med bilderböcker och läsning att göra. Det kan 
exempelvis handla om hur situationen i familjen ser ut eller vad föräldrarna rent generellt 
har för relation till läsning. 
 
 
3.3 Tolkning och presentation av resultat 
 
Hur vet man då om en tolkning är riktig? Eftersom jag inte är ute efter att beskriva en 
objektiv sanning så är det snarare så att rimligheten i mina resultat ska bedömas, inte 

                                                 
53 Widerberg 2002, s. 15. 
54 Ibid., s. 16f. 
55 Repstad, Pål 1999. Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap , s. 64. 
56 Ibid., s. 62. 
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riktigheten. Hur rimligt något är kan bedömas utifrån ett visst antal kriterier. Hur väl 
hänger exempelvis tolkningen ihop och håller tolkningen för att ifrågasättas utifrån andra 
tolkningar och argument? Tillför tolkningen något nytt och är den logisk?57 
 
Jag kommer att presentera informanterna i porträttform. Det som framkommer genom 
porträtten ska sedan ställas mot tidigare forskning och teori i ett analysavsnitt.  
 
 
3.4 Genomförande 
 
Jag kommer i detta avsnitt att diskutera frågor om urvalsprinciper, pilotintervju, intervjuer 
och intervjuguide. 
 
 
3.4.1 Urval 
 
Att hitta informanter till uppsatsen var en inte helt oproblematisk process. Främst handlade 
det om hur och var jag skulle få kontakt med föräldrar med barn i rätt åldersgrupp, och vad 
detta skulle kunna få för betydelse för uppsatsens innehåll och utformning. Vad får det 
exempelvis för betydelse om man når informanterna via biblioteket till skillnad från om 
man når dem via förskolan? Når man olika typer av föräldrar? Och spelar det någon roll 
om man tar kontakt med föräldrarna rent personligen eller om man eftersöker informanter 
genom exempelvis lappar på bibliotekens anslagstavlor?  
 
Efter att ha hört mig för bland släkt och vänner om eventuella informanter, visade det sig 
att många kände någon som kunde ställa upp och det blev slutligen på detta sätt jag hittade 
dem jag skulle komma att intervjua. Denna procedur ställer dock frågor om urval på sin 
spets. Hur stor del har jag som forskare egentligen i urvalet? Är inte mitt fall ett tydligt 
exempel på att slumpen fått fälla avgörandet? Eller tillgängligheten? Även om jag inte haft 
möjlighet att enbart utgå från välgrundade urvalskriterier, vågar jag påstå att inte bara 
slump eller tillgänglighet fått styra. Det avgörande kriteriet har ändå varit att jag anser att 
de aktuella informanterna har något att tillföra studien genom att uppfylla de krav jag ställt 
på barnens ålder, samtidigt som de skiljer sig åt i fråga om bakgrund och sysselsättning och 
således kan antas ge en bred bild av ämnet.  
 
Det kan finnas en fara i att intervjua personer man känner eftersom lojalitetsband och andra 
faktorer kan komma att störa forskningen. Exempelvis skulle en eventuell bekantskap med 
mig kunna göra informanterna benägna att motsvara mina förväntningar och därför säga 
sådant de tror att jag vill höra. 58 Detta är anledningen till att jag undvikit att intervjua 
personer i min vänskapskrets. I flera av fallen hade jag aldrig träffat informanten innan 
intervjutillfället och i övriga fall var min relation till informanten mycket ytlig.  
 
En annan urvalsprincip som haft betydelse för mitt urval, och som nämnts ovan,  är den 
som säger att man bör intervjua personer som är så olika varandra som möjligt för att få en 
                                                 
57 Thomsson 2002, s. 34f. 
58 Repstad 1999, s. 69. 
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så bred och variationsrik bild som möjligt.59 De personer som hjälpt mig med kontakterna 
har varit medvetna om mina önskemål, vilket resulterat i en grupp informanter med olika 
bakgrund och sysselsättning. Även könsfördelningen är jämn. Vad gäller ursprung så är 
alla utom en, svenska. Den berörda informanten är dock västerländsk i sitt ursprung och 
har bott i Sverige sedan barndomen, och kan därför inte sägas tillföra ett särskilt 
annorlunda perspektiv på ämnet. En annan aspekt värd att nämnas är också att alla 
informanter är gifta eller bor sambo, vilket innebär att det i alla familjer finns två vuxna 
med i bilden.  
 
Man kan naturligtvis ifrågasätta hur representativt mitt urval är om man ska se till Sveriges 
befolkning rent generellt. Ingen av mina informanter är ensamstående, alla utom en har 
bott i Sverige i hela sitt liv och alla lever tillsammans med någon av motsatt kön. Alla 
dessa aspekter är dock sådant jag lämnat därhän då antalet informanter ändå är så pass lågt 
och då jag heller inte gör några anspråk på att informanterna ska representera en svensk 
befolkning.  
 
Hur många informanter som kan vara aktuella i en studie som denna är en fråga som inte 
verkar ha något bestämt svar. I stället talar man om ”mättnad”, vilket innebär att när man 
som forskare känner sig mätt på information, d.v.s. när man börjar tycka att man inte får 
reda på något nytt eller att man inte längre lär sig något av intervjuerna, kan börja fundera 
på om man behöver fler intervjuer. 60 Antalet informanter till denna uppsats var från början 
nio med pilotintervjun inräknad. Redan innan de åtta ”riktiga” intervjuerna var 
genomförda, upplevde jag dock den mättnad jag talat om, vilket gjorde det omotiverat att 
leta ytterligare informanter.  
 
 
3.4.2 Pilotintervjun 
 
Innan jag genomförde de intervjuer jag utgått från i denna studie, gjorde jag en 
pilotintervju för att se om de frågor/ämnen jag ställt upp fungerade för att få ett relevant 
material. Intervjun genomfördes i början av april 2004 och resulterade inte i några 
förändringar i min intervjuguide. Pilotintervjun var dock värdefull på så sätt att jag som 
ovan intervjuare fick vänja mig vid intervjusituationen och vid att spelas in på band.  
 
 
3.4.3 Intervjuerna 
 
Jag kommer att redovisa sju av de intervjuer som genomförts. Den intervju jag valt bort, 
förutom pilotintervjun, har valts bort av den anledningen att den blev väldigt lik en annan 
intervju och således inte tillförde något nytt. En annan anledning var att den genomfördes 
på ett café som vid tillfället var ganska stökigt, vilket resulterade i att intervjun blev ganska 
ofokuserad.  
 

                                                 
59 Repstad 1999, s. 67. 
60 Ibid., s. 70. 
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Var man genomför en intervju kan naturligtvis ha betydelse för resultatet och man bör 
exempelvis välja ett ställe där man kan vara ostörd. Den plats man väljer bör också vara 
neutral så att informanten kan känna sig hemma. Att intervjua folk i deras egen bostad kan 
vara bra både för att informanten känner sig trygg i miljön och för att det ofta är 
praktiskt.61 Av de intervjuer jag här redovisar är fem genomförda i informantens egen 
hemmiljö och två på respektive informants arbetsplats. Detta för enkelhetens skull och för 
att de önskade ha det på det viset. I de fallen intervjuerna genomfördes i hemmet var det 
efter att barnen gått och lagt sig eller vid andra tillfällen då barnen inte fanns i närheten. 
Bara vid ett tillfälle stördes intervjun av barn, men detta bör inte ha påverkat resultatet då 
det bara var i intervjuns inledande fas. Alla intervjuer är genomförda i Västernorrlands län 
under april månad 2004.  
 
Varje intervjutillfälle inleddes med att jag berättade om syftet med uppsatsen och 
informerade om hur jag tänkte använda materialet. Intervjuerna tog mellan tjugo och 
fyrtiofem minuter att genomföra och spelades in på band. En fördel med att ta upp en 
intervju på band kan vara att man som intervjuare lättare kan koncentrera sig på vad som 
sägs och hur det sägs och på så vis lättare kan ställa relevanta följdfrågor, samt att det i 
analysfasen är lättare om man har en ordagrann återgivning av det som sagts. En nackdel 
kan å andra sidan vara att informanterna blir hämmade av att spelas in och att situationen 
därför blir konstlad. 62 Jag informerade informanterna om fördelarna med att spela in, men 
underströk att de själva hade rätt att bestämma huruvida de ville att jag skulle spela in eller 
ej. Bara i ett fall upplevde jag en viss tvekan från informantens sida, men efter att, utan 
påtryckningar från min sida, ha givit sitt medgivande om att jag kunde spela in, verkade 
informanten relativt bekväm i situationen.  
 
 
3.4.4 Intervjuguiden (se bilaga) 
 
I min intervjuguide har jag utgå tt från tanken att varje intervju snarare ska få karaktären av 
ett samtal än av en intervju. Jag har dock ställt upp frågor snarare än teman som ska 
avhandlas. Däremot är frågorna väldigt övergripande och har främst fungerat som en 
checklista där jag kunnat kontrollera om jag fått med det viktigaste.  
 
Min intervjuguide är beroende av min förförståelse på så vis att frågorna ställs för att jag 
vill få svar på de frågor som är viktiga för min egen bild av ämnet. Detta bör man ha i 
åtanke, liksom problemet med att det naturligtvis är svårt att utforma frågor som inte 
”tvingar fram” svar som passar ämnet för uppsatsen. Min intervjuguide förutsätter att 
föräldrarna läser för sina barn och någon gång har ställts inför en valsituation där han/hon 
valt en bilderbok. Detta behöver inte vara fallet. Genom att använda intervjuguiden som en 
checklista tycker jag dock att jag kunnat anpassa frågorna efter situation och ge utrymme åt 
andra sätt (än mitt eget) att tänka.  
 
Guiden är uppdelad så att informanten först får berätta lite om sig själv - detta för att få en 
naturlig ingång till följande frågor och för att få informanten att slappna av, men även för 

                                                 
61 Repstad 1999, s. 72. 
62 Ibid., s. 70f. 
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att få en bredare bild av informanten. Följande frågor är i stort utformade direkt för att 
matcha mina frågeställningar. Några frågor är även kopplade till specifika situationer av 
den anledningen att jag har en föreställning om att det för informanten är lättare att 
diskutera saker som kan kopplas till direkta erfarenheter.  
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4 Teori  
 
Jag kommer nedan att presentera den teori jag valt som ram för mitt arbete.  
 
I ett samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark genomförde man under 90-talet ett 
projekt, SKRIN-projektet (som är en förkortning av Skriftkultur och Mediabruk i Nordiska 
Familjer),63 vars syfte var att: 
 

1. Studera skriftliga medier, framförallt böcker, i förhållande till de senaste 50-60 
årens utveckling av ljud- och bildmedier. 

2. Undersöka förmedlingen av förhållningssätt och attityder gentemot skriftliga 
medier till nya generationer läsare, med utgångspunkt i barnens primära 
uppväxtmiljö, d.v.s. familjen. 

3. Belysa skillnader i människors förväntningar på läsning, både vad gäller skillnader 
mellan olika perioder i livet och skillnader mellan olika generationer.64   

 
I Læsning i slægten. Om børns udvikling til læsere (1995), som är en av studierna inom 
projektet, fokuserar Uffe Seilman på den andra av dessa tre punkter, d.v.s. hur livet i 
familjen präglar barnens läslust. Materialet bygger på intervjuer med både barn och vuxna 
men med tyngdpunkt på barnen som alla är 11 år. Studien fokuserar på den läsning som 
sker av lust och alltså inte på den som sker i exempelvis skolan. Utgångspunkten är 
kärnfamiljen, d.v.s. mamma, pappa och barn. 65  
 
Seilman utgår i sin studie från tre olika typer av förhållningssätt och attityder hos 
föräldrarna . Definitionen av de tre förhållningssätten härstammar från tidigare studier och 
har använts i olika sammanhang.66 Jag kommer dock att använda dem på ett sätt liknande 
det Seilman gör och kommer därför även att benämna dem som ”Seilmans kategorier”. De 
tre förhållningssätten delas in på följande sätt:  
 
- Auktoritär hållning. Denna karaktäriseras av att föräldrarna i stor utsträckning bestämmer 
såväl innehåll som sammansättning av barnens fritidsaktiviteter långt upp i uppväxtåren. 
Man anser att det är nödvändigt att styra barnens utveckling genom att skydda dem från 
skadligt inflytande från olika håll. Barnen kan inte själva avgöra vad som är bäst och därför 
anser man detta nödvändigt för att främja deras utveckling och för att de ska få sunda 
värderingar. Föräldrarna bestämmer gärna vilka fritidsaktiviteter barnen kan delta i utanför 
hemmet, liksom de ofta griper in och väljer eller väljer bort medier så som exempelvis 
böcker.  
 
- Laissez-faire: Här överlåter föräldrarna så tidigt som möjligt till barnen att själva utveckla 
synsätt och intressen. Föräldrarna undviker av princip att blanda sig i denna utveckling 
eftersom man anser att inblandning är skadlig snarare än sund. Föräldrarna förhåller sig 

                                                 
63 Seilman, Uffe 1995. Læsning i slægten. Om børns udvikling til læsere , s. 9. 
64 Ibid., s. 11. 
65 Ibid., s.11ff. 
66 Seilman hänvisar bl. a. till en undersökning gjord i mitten av 1900-talet av Lippitt och White, där man 
studerade barn i ungdomsklubbar och hur de påverkades av ledare med olika typer av ledarstil, se s. 20. 
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mer som betraktare än som deltagare i barnens utveckling, vilket kommer till uttryck i att 
de sällan talar med barnen om deras fritidsintressen. Fritidsintressen ses som en individuell 
angelägenhet och alla ska få ägna sig åt det som ger fritiden mest innehåll. 
 
- Demokratisk hållning: Denna form är ett mellanting mellan de två tidigare nämnda. Här 
engagerar sig föräldrarna aktivt i barnens intressen utan att försöka styra dem i någon 
speciell riktning. Däremot lägger man vikt vid att barnen ska utveckla allsidiga intres sen 
genom att introducera dem till olika kulturutbud. Barnen får sedan själva bestämma vad de 
vill ägna sig åt. Föräldrarna engagerar sig i barnens intressen och hjälper gärna till med att 
följa upp dem, exempelvis genom att tala om läsupplevelser. Man är dock noga med att 
inte pådyvla barnen sina egna värderingar och förhållningssätt.67 
 
Seilman kommer fram till att barn som kommer från demokratiskt präglade familjer ofta 
utvecklas till att bli storbrukare av olika kulturutbud, så som exempelvis skönlitteratur. I de 
övriga familjeformerna uppvisar barnen generellt färre intressen och enbart ett fåtal av dem 
intresserar sig för böcker.68 
 
I de auktoritära familjerna får barnen helt enkelt inte i tillräckligt hög grad möjlighet att 
utveckla sina intressen på egen hand , eftersom föräldrarna bestämmer sammansättningen 
av dessa utifrån sina egna premisser. Seilman beskriver det som att des sa föräldrar ställer 
sig som filter mellan barnen och det de tror är skadligt i världen utanför.69 I de familjer där 
hållningen kan benämnas laissez- faire, saknas å andra sidan den uppmuntrande inställning 
gentemot olika kulturtutbud som man kan se hos de demokratiskt präglade föräldrarna. 
Seilman är dock noga med att understryka att detta inte handlar om att dessa föräldrar inte 
skulle oroa sig eller bry sig om sina barns företaganden. Inställningen bottnar istället i 
många fall i att föräldrarna själva som små fått en sträng uppfostran, och att de därför vill 
ge sina barn något annat. 70  
 
Jag kommer att i min analys använda mig av de tre förhållningssätt jag nu gått igenom. 
Detta kommer att ske genom att jag analyserar mina informanters utsagor mot bakgrund av 
dessa.  

                                                 
67 Seilman 1995, s. 27f. 
68 Ibid., s. 146. 
69 Ibid., s. 144. 
70 Ibid., s. 145. 
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5 Presentation och redovisning av resultat 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera mina informanter. Jag har valt att presentera dem i 
åldersordning och med fiktiva namn. Jag kommer att referera intervjuerna i stora drag och 
ta fasta på sådant som anknyter till mitt ämne och mina frågeställningar. Då jag även har 
för avsikt att presentera dem så personligt som möjligt kommer jag att citera sådant jag 
anser visar på deras personlighet.   
 
Många av informanterna har flera barn och alla faller inte inom min åldersram. Då 
informanterna ofta väljer att prata om sina barn som ”dom” och inte som ”hon” eller ”han”, 
har jag valt att ta med även sådant som inbegriper äldre eller yngre barn eftersom jag inte 
är intresserad av barnen i sig, utan av det föräldrarna har att säga om bilderböcker och 
barns läsning.  
 
I Svenska skrivregler rekommenderas att man vid återgivning av vad någon sagt i 
exempelvis en intervju, redigerar formuleringarna för att dessa ska bli läsliga.71 Jag har 
därför, där jag ansett det vara nödvändigt, kortat av en del meningar men framförallt 
omformulerat en del dialektala ord och uttryck. 
 
 
5.1 Anna 
 
Anna är 29 år och bor med sin man och deras två barn, en son på ett år och en dotter på tre 
år, i ett hus på landsbygden. Anna är mammaledig men har, med avbrott för barnledighet, 
arbetat åtta år som grundskollärare i årskurs 1-7 i ämnena svenska och SO.  
 
Anna anser sig vara intresserad av litteratur, både av vuxen- och barnlitteratur. Hon läser 
mycket själv även om det blir mindre nu när hon blivit mamma. Hon läste mycket även 
som barn och tonåring, men har inget minne av att föräldrarna läste för henne. Däremot 
fanns det mycket böcker i hemmet och hon tror sig minnas att hennes två äldre systrar ofta 
lekte att hon var deras ”elev” och att de vid dessa tillfällen läste för henne.  
 
Anna läser om nyutkomna bilderböcker i tidskriften Vi föräldrar, och eftersom familjen är 
med i Barnens bokklubb läser hon även regelbundet det medlemsblad som skickas ut 
därifrån varje månad. På så vis får hon en viss överblick över bilderboksmarknaden och 
dessutom nya boktips. Hon berättar även att hon, när hon är hemma hos bekanta, kan ta 
tillfället i akt att kolla igenom bokhyllorna för att få eventuella boktips. 
 
När det gäller läsvanorna med barnen berättar Anna att hon med dottern tidigt hade väldigt 
höga ambitioner, ”för man trodde ju innan man fick barn att man skulle vara så fantastiskt 
tålmodig och bara sitta där i soffan och läsa och vara en helt ljuv mamma. Men det ha r jag 
fått skippa, det orkar man inte, även om viljan finns”. När det gäller sonen har det mest 
blivit att han fått hänga med när någon läst för dottern.  

                                                 
71 Svenska skrivregler 2000, s. 35. 
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Oftast läser Anna eller hennes man för dottern på kvällarna när hon ska sova, främst i 
syftet att få henne att varva ned. Några av favoritböckerna är de om Pettson och Findus, 
Gittan och böckerna om Alfons. Nyligen har man även börjat läsa kapitelböcker som Lotta 
på Bråkmakargatan och Emil i Lönneberga.  
 
Anna säger att hon uppskattningsvis går med barne n på biblioteket ungefär var tredje 
vecka. Förutom att hon lånar böcker till sig själv väljer hon ut fyra, fem böcker till dottern 
som sedan även själv får välja lika många. De böcker Anna väljer till henne handlar ofta 
om djur med mänskliga egenskaper, eftersom Anna vet att hon gillar sådana böcker. 
Bilderna i dessa böcker är ofta fina och gulliga. Det händer även att Anna utgår från 
speciella författare hon hört talas om eller författare som hon har egen god erfarenhet av.  
 
I en specifik valsituation kan Anna välja bort böcker som vänder sig till äldre barn, men 
hon menar samtidigt att barnen kan få prova även svårare böcker eftersom man som 
förälder alltid har möjlighet att censurera i den aktuella situationen.  
 
Anna anser att det är viktigt att läsa fö r barnen och hon är övertygad om att läsningen 
påverkar på många olika sätt, både när det gäller utvecklingen av barnets eget språk och 
när det gäller kunskaper om omvärlden. Hon berättar att man som förälder väl har ”någon 
ambition om att man kanske lär sig läsa snabbare om man läser mycket. Jag är ju helt 
övertygad om att det påverkar. Hon [dottern] är ju redan intresserad av bokstäver och det 
här med att det faktiskt står nånting som man kan läsa. Hon sitter ju och skriver 
meddelanden och så där, så nog tror jag att man väcker intresset för skriftspråket”. Anna 
påpekar även att det ju faktiskt är ”roligt för en själv också att läsa, om det nu blir i 
måttliga mängder”. 
 
När Anna arbetat som lärare har hon sett till att det funnits mycket böcker i klassrummet 
och hon har haft som ambition att ha både högläsning och tyst läsning så gott som dagligen 
på schemat. Hon anser att kontakten med böcker är viktig, även innan barnen lärt sig läsa. 
Bara att bläddra och titta i böckerna är nyttigt och givande. Hon tillägger att det ofta kan 
vara väl sent om kontakten med böcker sker först i skolåldern.  
 
Anna tycker inte att det är viktigt att barnen genom böckerna lär sig rena faktakunskaper, 
men säger att ”man kan ju faktiskt lära sig om hur människor fungerar, om relationer och 
kompisar och sådana grejer … Så jag tror ju egentligen att vilken bok man än läser så lär 
man sig nånting. På det ena eller andra sättet”. Anna är i många fall kritisk mot hur 
bokförlagen väljer manus och ifrågasätter varför det så sällan ges ut böcker om exempelvis 
invandrare: ”Däremot måste jag ju säga att när det gäller invandrare och så, så finns det 
väldigt dåligt med böcker som på ett bra sätt tar upp att vi är olika … alltså om det fanns 
bra böcker så kunde man ju prata om att en del människor är väldigt svarta, så behöver hon 
[dottern] kanske inte säga på badhuset, att ’Vad konstig hon ser ut!’. Det är ju liksom inte 
så roligt.” 
 
Anna vill läsa för sina barn för att ge dem möjlighet att träda in i den värld man kan 
uppleva som ”lustläsare”: ”om man blir lustläsare så öppnas ju en helt ny värld … och den 
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önskar jag att mina barn ska få ta del av.” Hon berättar att för henne var böckerna många 
gånger en hjälp och en räddning under en jobbig tonårstid. 
 
Bra bilderböcker är enligt Anna roliga böcker. De ska spegla lust. Böckerna får inte bli för 
allvarliga och tunga, åtminstone inte när barnen är små: ”det ska vara roligt. Hon [dottern] 
ska liksom ligga och ögonen ska glittra. Hon ska tycka att det är skoj.” Det är även viktigt 
med fina teckningar och inte ”fula gubbar”. Bilderna behöver dock inte nödvändigtvis vara 
”snälla”. Vad gäller textens utformning anser Anna att det är roligt med rim. Det finns en 
charm med det om det inte blir för mycket. På frågan om hon har någon konkret titel på en 
bra bilderbok svarar hon Hattjakten. Den anser hon vara bra just för att den har fina bilder 
och för att den är rolig men samtidigt lite vemodig.  
 
Anna påpekar att det är sällan, om ens någon gång, som hon reagerat på att språket i 
bilderböckerna skulle vara dåligt. Annars tror hon att det är en sådan sak som skulle kunna 
göra att hon valde bort en bok. Det hon främst reagerar på annars är om böckerna 
förmedlar ”knepiga” värderingar, d.v.s. värderingar hon känner att hon själv inte kan stå 
för. Hon ger en bok med titeln Mamma, pappa och jag som exempel på en bok hon anser 
vara dålig, just för att den visar på en vad hon tycker ”felaktig” bild av verkligheten. Boken 
handlar om hur barn blir till i en kärnfamilj och ”det framgår ingenstans att det faktiskt inte 
behöver vara en mamma och en pappa. Den visar att det här är normen, att så här går det 
till när det blir barn. Och det behöver ju inte vara så”.  
 
Även Disneys bilderböcker nämns som exempel på dåliga bilderböcker: ”dom är inte 
roliga att läsa eftersom det är en hel film som har komprimerats ihop till en liten bilderbok. 
Dessutom är bilderna få och det är lite text … det känns ju också att dom [böckerna] saknar 
den här känslan liksom. Det är ju ingen som har suttit och funderat och ritat, utan det 
handlar ju om att producera så många böcker som möjligt och få in så mycket pengar som 
möjligt. Och den känslan, den känns.” 
 
På frågan om Anna vill skydda sina barn mot vissa ämnen i bilderböckerna, säger hon att 
”jag skulle gärna vilja slippa läsa böcker där djur och folk dör, men det vet man ju att det 
möter hon [dottern] ju oavsett i livet. Det ligger ju döda möss här ute varenda dag, så nu 
börjar ju frågorna komma. Men man vill ju skona barnen från eländet, men inte så att jag 
medvetet väljer att inte läsa såna böcker”. 
 
 
5.2 Boel 
 
Boel är 36 år och arbetar som undersköterska på ett sjukhem. Hon och hennes sambo bor i 
ett hus i ett mindre samhälle med sina två gemensamma söner som är 2,5 och fyra år 
gamla, samt Boels dotter som är nio. 
 
Både Boel och hennes sambo läser mycket. När hon var liten läste hennes föräldrar för 
henne varje dag. Hon har inget minne av någon speciell bok som betytt mycket, men 
berättar att hon alltid haft stor behållning av att läsa. Bland det skönaste hon vet är att sätta 
sig ned på kvällen med en bok. 
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Boel är intresserad av både vuxen- och barnlitteratur. Hon läser dock inte recensioner av 
bilderböcker. Hon är inte heller med i någon bokklubb eftersom hon tycker att det blir för 
dyrt. Köper hon böcker åt barnen så blir det på bokreor eller någon gång om biblioteket har 
utförsäljning. Hon eller hennes sambo läser för pojkarna varje kväll och ibland även på 
dagarna. Oftast är syftet att få dem att varva ned. 
 
Boel går på biblioteket ungefär varannan månad. Hon berättar att barnen får välja böcker 
själva men att hon, om hon upptäcker att de valt böcker som vänder sig till äldre barn eller 
om böckerna utgörs av mycket text och nästan helt saknar bilder, kan välja bort dessa 
eftersom hon vet att barnen ändå skulle tröttna snabbt om hon läste dem. Hon berättar att 
”man brukar ögna igenom dom, och man ser ju ganska snabbt hur bilderna ser ut och om 
det är nånting som är lockande”.  
 
Det första Boel tittar på när hon lånar en bok, är om omslaget ser inbjudande ut. Därefter 
tittar hon om det är lagom mycket text och bild. Det måste vara en bra avvägning 
däremellan. Hon säger att om barnen hade varit lite äldre, så hade hon nog lagt mer vikt vid 
själva sagan, alltså innehållet, men att när barnen fortfarande är så små är det bilden som är 
det viktigaste. Eftersom hon vet att sönerna tycker om böcker som handlar om traktorer, så 
kan det naturligtvis även bli så att hon letar efter böcker som handlar om just traktorer.  
 
Boel tycker att det är viktigt att läsa för barnen eftersom ”det är viktigt att barn får en chans 
att upptäcka böcker”. Hon berättar att hon njuter av att se hur dottern kommit att uppskatta 
böcker och ofta går och lägger sig på kvällen bara för att få läsa. När jag frågar om hon 
tycker att det är viktigt att barn lär sig något av det de läser svarar hon att hon tror att det 
kan vara bra att läsa vissa ”pedagogiska böcker” som exempelvis böcker där barnen lär sig 
att vara snälla mot varandra eller att hjälpas åt. Hon påpekar också att barnen rent språkligt 
naturligtvis utvecklas genom att ordförrådet vidgas. 
 
Det händer att Boel eller hennes sambo pratar med barnen om det de läst. Boel berättar att 
de ibland brukar ta sådant de läst om som exempel om det händer någonting liknande 
hemma.  
 
En bra bilderbok är enligt Boel en bok med fina bilder: ”Det ska vara fina teckningar. En 
del böcker har ju väldigt konstiga teckningar där allt kanske bara är streck eller grått och 
svart.” När det gäller texten så måste den vara lagom lång därför att ”om dom [barnen] är 
små och det blir för mycket text så får man nästan hoppa över”. Om handlingen är 
realistisk eller fantasifull spelar dock ingen roll. Däremot är det bra om det är roligt och om 
det händer något ”dråpligt” eftersom barnen tycker om det.  
 
Boel berättar att de kan läsa allt möjligt men att det är kul att läsa om prinsessor och troll 
och att även barnen tycker om det. Annars är Lotta på Bråkmakargatan en av hennes 
favoritböcker. Den har både fina bilder och en ”rolig historia”. ”Pixie-böckerna” är också 
bra eftersom de är lagom långa och även billiga. 
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En dålig bilderbok är en bok med ”dåliga bilder”. Boel berättar att hon tycker att fina och 
detaljrika bilder är viktiga eftersom barnen ännu är så små och inte kan fantisera ihop egna 
bilder. En bra bild kan även hjälpa barnen att förstå en svår handling. 
 
Något Boel inte tycker om är när böcker är skrivna på ”barnspråk”: ”Vi brukar läsa som 
man ska läsa då och uttala orden riktigt … Barnen är ju på väg att få ett språk och dom är 
på väg att lära sig tala, så dom kan ju inte hjälpa att dom uttalar orden fel.” Däremot tycker 
hon om rim och ramsor och berättar att även barnen gillar detta. 
 
Boel tycker inte att det finns ämnen man bör undvika att läsa om, åtminstone inte som hon 
stött på hittills. När jag frågar om ämnen som döden, svarar hon att ”Nog har vi läst böcker 
där det varit något djur som dött, men jag tycker barn tar det så naturligt på något vis … 
Jag tycker inte alls att det är nånting man ska gömma undan”.  
 
 
5.3 Carina 
 
Carina är 37 år och bor i en villa tillsammans med sin sambo. Varannan vecka bor även 
Carinas fyra barn, två döttrar och två söner, samt sambons dotter i huset. Åldrarna på 
barnen varierar mellan sex och elva år. Carina är ”mamma på heltid” och har så varit sedan 
första barnet föddes. Anledningen till detta är att tre av barnen har funktionshinder och att 
mycket tid därför har gått åt till att ta hand om dem. Carina har tidvis försökt arbeta, bland 
annat på dagis, men insett att tiden inte räckt till. 
 
Carina berättar att hon periodvis, när tid och ork finns, läser mycket själv. Då är det främst 
deckare och historiska romaner som gäller. Hennes föräldrar läste aldrig för henne när hon 
var liten och hon berättar att ”min far jobbade och min mor var dyslektiker, så att …[skratt] 
det blev lite körigt!”. 
 
När det gäller läsvanor med barnen uppger Carina att de läsvanor som existerar är ”de 
påtvingade ’läsperioderna’ i skolan”. Dessa innebär att barnen i perioder om en eller två 
veckor ska ha med sig böcker hem från skolan som föräldrarna sedan ska läsa högt ur en 
kvart varje dag. Böckerna väljer barnen helt själva.  
 
Carina berättar att hon helt enkelt inte hinner vara intresserad av barnlitteratur men att det 
var annorlunda när barnen var riktigt små. Till äldsta dottern köpte hon en del böcker, men 
bara via barnbokklubbar. Hon har aldrig gått till en bokhandel för att köpa en barnbok och 
hon har heller aldrig gått på biblioteket med barnen. Däremot har hon tagit med tre av dem 
till aktiviteter kyrkan ordnat för små barn, och vid dessa tillfällen har högläsning 
förekommit.  
 
Carina berättar med ett skratt att om hon skulle välja en bok åt något av sina barn, så skulle 
hon tänka ”så mycket som möjligt för så lite pengar som möjligt”. Bortsett från den 
ekonomiska biten säger hon att boken inte får vara för lång. Bilderna liksom bokstäverna 
ska vara tydliga eftersom barnen, även om de inte kan läsa, kan känna igen bokstäverna. 
Dessutom bör färgerna inte vara tråkiga och ämnena bör passa det barn barnboken är 
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ämnad för: ”jag skulle ju inte skaffa en bok om till exempel humlor till min son som tycker 
om traktorer.” Carina tillägger dock att hon aldrig tidigare reflekterat över dessa saker. 
 
På frågan om vad Carina tror att läsningen har för betydelse för barn, svarar hon att hon 
tror att framförallt språket utvecklas och att fantasin stimuleras. Hon säger att läsningen 
ska vara rogivande men stimulerande. Carina tycker att det är viktigt att läsa olika typer av 
böcker: ”det ska ju finnas allt från daggmasken som vaknar på våren till riddaren i 
skinande rustning. Absolut!” All form av stimulering är positiv, menar hon, vare sig det 
handlar om realism eller fantasi. 
 
En bra bilderbok är enligt Carina en bok med tydliga och snälla bilder. Böckerna om Max, 
såsom Max potta, tycker hon är ett bra exempel. En annan bok hon tycker är bra är en bok 
om syskonparet Bill och Bolla. Bolla är förståndshandikappad och Carina tycker att det är 
viktigt att böcker tar upp att det finns barn som är annorlunda. Hon anser att ”Det ska 
finnas nånting av betydelse i dom … eller något man kan bli glad av”. Hon berättar att hon 
själv som liten hade stor användning av en bok som handlade om en liten pojke som var 
mörkrädd och säger att ”en sån bok är ju värdefull. Dom [barnen] tycker ju att det är jätte 
hemskt ibland, och då är det bra att få veta att det finns fler som tycker att det är hemskt 
när det är mörkt”. 
 
Carina tycker själv att det kan vara kul med rim och ramsor men uppger att barnen inte 
delar hennes åsikt. Hon berättar att det är just böcker med rim och ramsor samt sångböcker 
som finns i hemmet, och att anledningen till detta är att dessa böcker var de enda som när 
hennes hörselskadade son var liten, kunde väcka hans intresse och få honom att sitta still.  
 
På frågan om vad hon tycker karaktäriserar en dålig bilderbok berättar Carina att hon 
nyligen läst en sådan. Den hette Tre rövare åker kana och var dålig för att den varken var 
spännande eller rolig och för att den hade en väldigt rörig handling. Dessutom var bilderna 
tråkiga, ”litografiaktiga”, i färgerna gult, svart och brunt. 
 
Carina berättar att hon på grund av ”självbevarelsedrift” undvikt att läsa om monster och 
spöken, och att hon inte heller gärna skulle läsa böcker om elaka föräldrar. Däremot anser 
hon inte att man bör undvika sorgliga ämnen eftersom dessa är en del av verkligheten. 
Sorgliga ämnen kan snarare vara bra att läsa om. Hon berättar att hon en gång läste en bok 
om en hund som dog och att barnen senare kunde relatera detta till egna erfarenheter av att 
husdjur dött. Det har även hänt att hon pratat med barnen om sådant de läst, om det varit så 
att barnen kunnat relatera till sin egen tillvaro. Hon berättar att om man exempelvis har läst 
en bok där ”nån har varit dum mot nån annan, så kan dom [barnen] berätta om saker som 
hänt på skolan eller så … Så det händer att dom jämför sina egna upplevelser med en bok”. 
 
 
5.4 Desirée 
 
Desirée är 38 år och arbetar deltid som sång- och körpedagog. Resten av tiden arbetar hon 
som språklärare på en högstadieskola. Hon bor med man och två döttrar på sex och åtta år i 
ett villaområde. 
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Desirée berättar att hon läser mycket själv. Hon säger att hon är den typen som kan sluka 
alla böcker av en författare hon tycker är bra, och sedan även läsa dem flera gånger. För 
tillfället är hon inne på andra omgången av böckerna om Harry Potter, och hon berättar att 
hon förutom att hon läst dem på svenska även läst dem på engelska och tyska. 
 
Som liten lyssnade Desirée mycket på sagor. Hon är uppvuxen i Tyskland och säger att 
sagotraditionen är en helt annan där än i Sverige. Varje kväll när hon var liten låg hon och 
lyssnade på Grimms sagor som familjen hade på skiva, något som gör att hon idag lägger 
stor vikt vid just sagor och gärna vill att barnen ska få med sig den traditionella 
sagoskatten.  
 
På kvällarna vill den yngre av döttrarna oftast bara gå och lägga sig och vara i fred, och 
därför har det blivit så att det är den äldre dottern man läser mest högt för, även om hon 
kan läsa själv. Desirée uppskattar att det blir ca fem gånger i veckan. Barnen har läst allt 
möjligt i bokväg men Desirée berättar att det har bliv it mycket ”Pixie-böcker” eftersom 
hon själv är väldigt förtjust i dem och har en stor samling. Annars blir det mycket sagor, 
men det ska vara ”riktiga böcker”, d.v.s. inga ”serieböcker”. Sådant får de läsa själva. 
 
Desirée är intresserad av bilderböcker me n säger att hon sällan kommer i kontakt med 
bilderboksrecensioner. Om det dock någon gång är så att hon ser att en bilderbok är 
recenserad, så läser hon det.  
 
Eftersom Desirée är körledare i flera barnkörer och ofta sjunger med dessa på biblioteket, 
blir det så att döttrarna ofta kommer dit. Tidigare åkte familjen till biblioteket på lördagar 
då det var sagostunder eller andra barnarrangemang, men nu blir det oftast så att barnen går 
på biblioteket med skola och dagis. I hemmet finns mycket böcker och Desirée berättar att 
de brukar passa på att köpa böcker när det är bokreor eller utförsäljningar.  
 
På frågan om hur Desirée resonerar när hon väljer en bok åt någon av sina döttrar, säger 
hon att hon först och främst köper ”traditionella” barnböcker. Man vet att de är bra och 
man kan spara dem. Det händer dock även att hon impulsköper böcker som ser roliga ut. 
Desirée säger att hon kan välja bort en bok bara av att se titeln, om det är så att den antyder 
att boken handlar om ”fel” saker. Hon kan även reagera negativt på att bilden förskönar 
verkligheten.  
 
När barnen går på biblioteket väljer de sina böcker själva. Desirée berättar att hon tror att 
förlagen är ganska noga med vad de ger ut och att hon därför inte så noga tittar efter vad 
det är barnen lånar. Däremot påpekar hon att ”det är ju också så att man ju aldrig kan svära 
sig fri från ansvaret. Man styr ju åt ett visst håll. ’Titta här!’, och så tittar dom där”. Hon 
tillägger dock att hon är medveten om att den äldre dottern snart kommer att upptäcka att 
hon kan leta på andra ställen och hitta böcker som hon egentligen inte bör se. 
 
Desirée tycker att det är viktigt att läsa för barnen för att de ska få en bild av språket, d.v.s. 
att de exempelvis ska lära sig satsmelodier och uttal. Hon påpekar även att det är viktigt att 
hjälpa barnen med att reflektera över vad de läst, ”för att läsa är ju inte alltid bara att läsa 
utan det är ju också att förbereda sig för att klara skolan … du ska kunna läsa in text och 
hämta in information själv. Och då är det ju bra att dom läser barnböcker. Man kan ställa 
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frågor som ’Vad handlar den om?’, ’Vilken färg hade den?’, och på så sätt lära sig 
reflektera”. 
 
Desirée påpekar att det naturligtvis även finns andra viktiga aspekter av läsningen. Hon 
tror exempelvis att barnen genom att läsa böcker lär sig om livet och verkligheten. Av 
”ärliga” och ”verkliga” böcker får barnen alltid med sig något. Ibland, om det har hänt 
något speciellt, kan hon plocka fram en bok som handlar om något liknande, just för att 
böckerna ger en bra öppning till samtal. Dessutom, menar hon, är den tid man ger barnen 
när man läser för dem otroligt viktig. Hon kallar den ”kvalitetstid”. 
 
Desirée tycker att det är bra om barnen lär sig något av det de läser men berättar att hon 
och hennes man även försöker läsa ”saker och ting som man nödvändigtvis inte hela tiden 
vet att man lär sig något av”. Hon säger att döttrarna älskar att läsa prinsesstidningar i 
serieformat och därför låter de dem läsa sådant också. Alla, även vuxna, har ett behov av 
att drömma sig bort till fantasins värld då och då, och då ska man tillåta sig göra det. Hon 
menar att även denna typ av mer ”lättsam” litteratur kan fylla en funktion eftersom ”det är 
glädje” och ibland behövs bara för att ”rensa bort tankarna”. Däremot är det viktigt att 
barnen har tillgång till ett ”brett” material.  
 
Desirée använder begreppet ”skräp” och säger att det är ”sånt som det aldrig reflekteras 
över”. Så länge barnen läser annat också tror hon dock inte att ”skräpet” är skadligt. På 
frågan om hon tycker att det är viktigare att barnen läser än vad de läser, svarar hon därför 
att ”för det mesta är det ju det, man kan säga att till 90 procent är det ju absolut det 
viktigaste … [men] jag skulle slänga det om jag märkte att hon [dottern] bara läste 
prinsess- [tid ningar]”. 
 
Om bra och dåliga bilderböcker säger Desirée att böckerna om Totte är bra för att de ger 
barnen möjlighet att fantisera själva. Dåliga böcker är sådana som ”har för mycket bilder 
med för mycket verklighet. Alltså att man i stort sett ser ett foto, det tycker jag är tråkigt”. 
Det ska alltså vara kort och koncist, man ska ”kunna måla runtomkring och fundera”. Även 
texten ska vara kort och enkel: ”om det är en bok för dom minsta som ska binda ihop 
bilden med ordet som står där, så ska det inte vara så mycket bild. Om det bara är ett ord så 
ska det liksom i stort sett vara bara en sak [på bilden].” Desirée menar att även när det 
gäller böcker för lite äldre barn så ska bilden ge utlopp för fantasin. 
 
Desirée tycker att en bra bilderbok ger barnen möjlighet att ”följa livet”. Adjö, herr Muffin  
är ett bra exempel, ”det är sorgligt på ett äkta sätt liksom. Och bra, fina bilder som man får 
fundera vidare kring … varför ska man hymla? Vadå, livet är som det är! Det är ju både 
glädje och sorg, ledsamheter och skilsmässor och det är allt! Då ska dom få läsa det”. Hon 
påpekar dock att det finns ämnen som inte hör bilderböcker till, såsom exempelvis 
våldtäkter. Hon understryker även att ”Lite etik och moral skadar väl inte i dagens 
samhälle!”. 
 
Det är bra om bilderböcker kan ta upp viktiga saker på ett sätt som barnen känner igen sig i 
och inte ”som nån typ av upplysningsvariant”. Desirée berättar att yngsta dottern är inne i 
en period när hon tycker att det är väldigt roligt och gärna fnissar åt ord som ”pillesnopp”, 
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och ”då är det roligt att det finns böcker som tar upp att det är roligt att säga ’hm’, som 
exempelvis Naken baken boken, den är ju rolig!”. 
 
 
5.5 Erik 
 
Erik, som är 39 år, arbetar som präst. Han bor med sin fru och deras son som snart är fem 
år, i ett hus på landsbygden. 
 
Erik berättar att hans läsvanor har sett olika ut under olika perioder, men att han alltid läst 
mycket. Hans föräldrar läste mycket för honom när han var liten, och när vi pratar om 
barndomens läsupplevelser kan han ge flera exempel på böcker han fortfarande har starka 
minnen från. Han har alltid hyst ett stort intresse för serier och berättar att Modesty Blaise 
är favoriten. För tillfället läser han dock mest deckare och kriminalromaner, men även en 
del böcker om tro och livsfrågor. 
 
När det gäller läsvanorna med sonen berättar Erik att han eller hustrun läser minst en gång 
om dagen, oftast på kvällen när sonen ska lägga sig. Han anser sig dock inte vara 
överdrivet intresserad av bilderböcker. Däremot brukar han ögna igenom erbjudanden och 
reklam från barnbokklubbar för att få en viss koll. Han berättar att de har mycket 
barnböcker i hemmet. En del har köpts via barnbokklubbar men familjen brukar även passa 
på att handla på bokreor.  
 
Eftersom familjen har fyra mil till närmsta stad blir bokbussen aktuell vid lån av böcker. 
Erik berättar att sonen alltid tyckt om att gå in i bussen, till en början för att han var 
intresserad av själva bussen, men nu allt mer för att han tycker att det är kul att bläddra i 
böckerna. Han får välja böcker själv, men ser Erik att böckerna är riktade till äldre barn 
eller vuxna, kan han välja att plocka bort dem. Dock är det ingen medveten censur och han 
brukar oftast inte titta efter så noga vad boken handlar om innan den lånas. Erik jämför 
med sonens tv-tittande, som är så mycket svårare att ha kontroll över och censurera. 
 
Erik säger att han tror att han och hustrun är ganska medvetna om hur viktigt det är att läsa 
för barn, både för att stimulera språk och fantasi och för att skapa läsvanor. Däremot 
påpekar han att ”det nog har varit ganska medvetet att läsa mycket och lite mindre 
medvetet, men inte helt omedvetet, vad man valt för böcker. Men sen, djupare än så har vi 
kanske inte analyserat varför det är bra”.  
 
En stor anledning till att han vill att sonen ska läsa, tillägger han, är av samma anledning 
som att han själv läser, d.v.s. att boken ska bli något kul, inte bara för stunden utan även på 
lång sikt. Han påpekar även att högläsningen är viktig just för att bygga och stärka 
relationen mellan förälder och barn. Genom högläsningen får man gemensamma 
erfarenheter och man skapar en relation till barnet. Detta upplever han som viktig 
kvalitetstid. 
 
Erik tycker att det är kul om sonen lär sig något rent faktamässigt av det han läser, men 
säger att det inte är det mest väsentliga. Han påpekar att han inte har en lista på saker han 
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vill lära sonen genom böckerna men att han tror att man, om man läser olika sorters 
böcker, får olika typer av kunskaper på köpet. 
 
När jag frågar om han kan ge ett exempel på en bra bilderbok, nämner han böckerna om 
Pettson och Findus. Dem har han och sonen läst mycket och Erik tycker att de är bra därför 
att ”det är mycket bild. Det är bild på nästan hela sidan och jag tror att han [sonen] kan 
sitta och titta på mycket som inte står i texten … det händer massor”. 
 
Erik har svårt att komma på en konkret titel på någon riktigt dålig bilderbok eftersom han 
upplevt att det mesta de läst varit bra: ”Det är mer att han [sonen] inte har varit intresserad, 
sen om det är för att det inte varit bra eller för att det inte fallit honom i smaken, det vet jag 
inte riktigt.” Sonen har ibland reagerat på om böckerna haft för lite bilder i förhållande till 
text, men understryker att detta snarare handlar om en ”mognadsgrej” än att boken varit 
dålig.  
 
Erik tycker att det är svårt att sätta fingret på vad en dålig bild är, och menar att det nog 
handlar om någon sorts ”spontankänsla”. Dock tycker han att det finns en viss typ av bilder 
som är ”spretiga” och nästan lite ”neurotiska”. Böcker med sådana bilder försöker han 
undvika, men säger samtidigt att han inte skulle säga nej om sonen valde en sådan bok. 
 
Om det är något Erik upplever att han ib land kan vara kritisk mot i bilderböcker, så är det 
sättet på vilket gudstro förmedlas. Han tar Barnens bibel som exempel och understryker att 
det finns både bra och dåliga varianter av denna. Om man hittar en variant som är bra 
tycker han dock att man bör läsa den. Detta både för allmänbildningens skull och för att 
den innehåller mycket som kan väcka frågor hos barn: ”Alltså dom tar ju upp en massa 
livsfrågor och det kommer med mycket på köpet där som är bra.” 
 
Erik tycker inte att det är något problem med monster och spöken i bilderböcker om det är 
så att de beskrivs på ett bra sätt. Han säger att ”dom [böckerna] tycker jag nog är bra, för 
det [monster och spöken] finns ju ändå i deras huvuden. Så jag är egentligen inte emot 
monster på så vis. På lagom nivå”. Dock påpekar han att han och hustrun än så länge mest 
läst ”snällare” böcker eftersom sonen fortfarande är så pass liten.  
 
 
5.6 Frank  
 
Frank är en 42 årig elektriker som bor med sin fru och deras dotter som är 5,5 år, i ett 
villaområde.  
 
Frank berättar att han inte läser särskilt mycket och att han, de gånger han börjar på en bok, 
väldigt sällan läser färdigt den. Frank har inga minnen av att hans föräldrar läste för honom 
när han var liten, men däremot kan han tänka sig att hans äldre systrar läste för honom och 
brodern. Han har inga speciella läsupplevelser från barndomen men berättar att han när han 
kunde börja läsa själv, ibland gick på biblioteket och lånade böcker.  
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Frank berättar att han tycker att det är kul att läsa för dottern men att det nog sker lite för 
sällan. Ett par gånger i veckan brukar det bli, främst på kvällarna när hon ska gå och lägga 
sig. Det händer att de går på biblioteket, men hur ofta varierar. Frank uppskattar dock att 
det blir i snitt en gång i månaden. De egna lånen brukar utgöras av hobbytidningar eller 
dylikt. När dottern är med får hon välja sina böcker själv, men Frank brukar kolla så att de 
är ”lämpliga”. Med ”lämpliga” avser han böckerna som är lagom långa med lagom mycket 
text och bild. De får inte verka ”tröga” att läsa.  
 
Frank anser inte att han är intresserad av barnlitteratur. Han säger att han har dålig koll på 
barnlitteraturen och upplever det därför ofta som svårt att låna böcker på biblioteket: ”Jag 
tycker att det kan vara svårt att låna böcker. Man vet inte riktigt vad man ska titta efter utan 
man tar en bok och bläddrar i den litegrann och ser hur den verkar; hur  mycket text det är 
och hur mycket bilder det är och ungefär vad den handlar om. Utifrån det så försöker man 
låna några stycken.” När han tänker efter tror han att han i första hand letar efter böcker 
som verkar roliga me n ”man står ju inte och läser dom där och ser vad dom innehåller 
egentligen - det blir ju lite av en chansning. Men det mesta går ju att läsa”. 
 
Dottern har varit med i Disneys bokklubb och många av familjens bilderböcker kommer 
därifrån. Det händer även att man köper böcker på rea eller nä r biblioteken har 
utförsäljning. Frank berättar att de har en del bilderböcker hemma men att det är svårt att 
uppskatta om det är mycket.  
 
När jag frågar Frank om han har några tankar kring varför han läser för dottern och vad han 
tror att det har för betydelse för henne, svarar han att ”det är nog för att hon själv ska tycka 
om att läsa och kanske börja läsa själv så småningom”. Han tänker inte medvetet på att hon 
ska lära sig något av böckerna men uppger att det någonstans i bakhuvudet finns en tanke 
om att det är bra för språket: ”Nej, man tar ju inte en bok för att man ska träna henne, utan 
man tar ju en bok för att hon ska få roa sig eller få njuta en stund.”  
 
En annan anledning till att han tycker att det är viktigt att läsa för dottern är för att fantasin 
ska stimuleras: ”Det är ju det här med att det stimulerar fantasin … I och med att du bara 
har stillbilder och kanske mycket detaljer att titta på och fundera kring, så den grejen 
[stimulans av fantasin] har kanske funnits med.” 
 
Frank uppger att han egentligen inte tänkt så mycket på hur en bra bilderbok ska vara. Han 
tycker dock att det är viktigt med bilder när barnen är så små, eftersom han reflekterat över 
hur noggrant dottern studerar dessa. Han säger dock att ”färgglada bilder är ju alltid 
roligare naturligtvis, men nej, jag har inte tänkt så när jag har tittat i dom [böckerna]”. 
Senare tillägger han att bilder med mycket detaljer är att föredra.  
 
När det gäller texten har Frank inga speciella funderingar kring hur den ska vara utformad 
men säger att handlingen ska vara händelserik. Om texten är realistisk eller fantasifull 
spelar dock ingen roll och han berättar att dottern ofta kan skratta åt fantasifulla saker om 
det verkligen märks att det är påhittat. 
 
Frank har ingen specifik titel på någon bok han tycker är bra, men berättar han tycker att 
det är kul att läsa klassikerna, såsom exempelvis H.C. Andersens sagor. Han berättar även 
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att dottern gärna läser prinsessböcker som Snövit och Askungen. Han läser det han tror att 
hon tycker om och tänker inte så mycket på sina egna värderingar i frågan: ”Man vill ju att 
hon ska tycka det är bra, kanske att dom är roliga att lyssna på eller att hon kan följa med.” 
Han påpekar dock att han tror att han och dottern ofta tycker att samma böcker är bra. 
 
När det gäller dåliga bilderböcker säger Frank att det är något han aldrig reflekterat över, 
men att han, om han fick en dålig bilderbok i sin hand, nog skulle kunna välja bort den. 
Han uppger även att han inte tänkt på om det finns speciella ämnen han inte vill att dottern 
ska läsa om: ”Jag tycker att bland barnböckerna vi har haft, så har det inte funnits 
våldsamheter och såna saker som man har reagerat på.” Han tänker inte heller så att det 
finns ämnen dottern borde läsa om, men när jag frågar om ämnen som döden säger han att 
han tror att det nog kan vara bra att läsa om sådant: ”Har man en sån bok om döden så tror 
jag nog att man läser den. Det är ju inget fel i det utan det kan nog vara bra att få den biten. 
Men det är ju ingenting man går och söker rätt på för den sakens skull.” 
 
 
5.7 Gunnar 
 
Gunnar är 44 år och bor i villa med fru och två söner på sex och åtta år. Han har arbetat 
med formgivning i 28 år och utöver arbetet på den egna firman har han genomdrivit projekt 
som att exempelvis under år 2002, tillsammans med några kollegor, ge ut en bilderbok i ett 
eget bokförlag.  
 
Gunnar berättar att han inte läser särskilt mycket själv, men att det kan bli någon 
”semesterdeckare” då och då. Han har inget minne av att föräldrarna läste för honom när 
han var liten, men han tror att de gjorde det. Han minns att han läste mycket serietidningar 
och att det fanns mycket böcker i hemmet och ”Eftersom vi hade så mycket böcker så 
måste ju nån ha läst dom”.  
 
Gunnar berättar att han i och med att han och hans kollegor grundande ett bokförlag, 
försökt ha koll på hur bilderboksmarknaden ser ut. När den egna boken skrevs visste han 
dock inte mer om bilderböcker än det han tagit del av genom de böcker han läst för 
sönerna.  
 
Gunnar eller hustrun läser varje kväll för barnen, utom på helgerna, och då ofta i syfte att 
få dem att varva ned och slappna av innan de ska sova. Ofta får barnen själva välja varsin 
bok, för rättvisans skull, och det kan bli i stort sett vad som helst. Eftersom äldste sonen är 
så pass gammal blir det ofta att han får läsa lite högt för lästräningens skull.  
 
När det gäller familjens biblioteksvanor berättar Gunnar att biblioteksbesöken går i 
perioder. För tillfället är det ofta mycket annat på helgerna så tiden är knapp, men går de 
väl dit så är det för att låna böcker eller för att gå på sagostunder och andra arrangemang 
för barn. Barnen väljer själva vad som ska lånas och för yngste sonens del blir det mycket 
”kiss och bajs”, medan den äldre sonen gärna läser lite ”tuffare” böcker. Gunnar berättar 
att barnen även ofta går på biblioteket med skola, fritids och dagis.  
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Gunnar säger att det finns mycket bilderböcker i hemmet, åtminstone så mycket att det 
alltid finns något att läsa. Han uppskattar att de köper bilderböcker tre till fyra gånger per 
år. Är han ute och reser så försöker han köpa böcker i stället för leksaker till barnen. Det 
har även hänt att familjen köpt böcker via bokklubbar.  
 
När Gunnar väljer en bilderbok tittar han först och främst på om den verkar vara rolig , 
eftersom det är roligare at t läsa en bok om barnen skrattar. Boken bör också vara välgjord 
och ha bra illustrationer. Han tillägger dock att han tror att den mesta barnlitteraturen som 
finns utgiven är ganska bra, åtminstone de böcker man kan låna via biblioteket, eftersom 
dess inköpskanaler är bra.  
 
På frågan om vad han tror att läsningen har för betydelse för barnen, svarar han att han tror 
att de lär sig mycket av böckerna, både när det gäller moralfrågor och direkta 
faktakunskaper. Han berättar att han själv kan ta fram böcker som handlar om hur 
exempelvis bilmotorer fungerar eller om varför det blåser, och läsa det för sönerna, men att 
det inte är något de plockar fram själva. Han tillägger att han dock tror att barnen lär sig av 
allt de läser, även om det är en ”vanlig” bilderbok. Han tillägger att han ”tror att det är 
viktigare att man försöker skapa de här läsvanorna så att det inte bara blir serietidningar”. 
Att läsa böcker är en bra motvikt till exempelvis TV och serietidningar. Däremot är barns 
språkutveckling ingenting han tänker medvetet på, utan ”det kommer automatiskt”. 
 
En bra bilderbok är enligt Gunnar ”nånting som dom tycker är roligt och som dom 
samtidigt lär sig nåt av. Sedan får det gärna bara vara skoj också”. Han understryker att det 
underhållande är viktigt främst när barnen är så små. När de blir lite äldre tror han att det 
kan bli lämpligt med annat, exempelvis ”Harry Potter och sånt som är lite djupare och som 
man måste sätta sig in i lite mer”. Gunnar påpekar även att en bilderbok bör se trevlig ut 
och att ”om det är soppiga teckningar så köper jag den inte. Då får det vara hur bra text 
som helst”. Bra bilder behöver inte nödvändigtvis vara ”snälla” bilder eller bilder med fina 
färger, utan det handlar snarare om att teckningarna ska vara välgjorda och snygga. 
 
Ett exempel på en bra bilderbok är enligt Gunnar en bok av Lasse Anrell som han tror heter 
Spinkis eller Spinken. Den är bra ”därför att det dels är roliga, fina bilder och så är det bra 
text; rolig text. Och så tar den upp det här med kompisar, hur man är som kompis, att man 
kan bli osams men att man kan bli kompisar igen”. Gunnar berättar att böcker som tar upp 
just sådana saker som kompisrelationer, kan vara bra redskap i situationer när man behöver 
prata med barnen om sådant. Bråk med kompisar kan ju inträffa i barnens vardag, och med 
hjälp av böckerna får de möjlighet att relatera till sig själva. 
 
Ett annat exempel på en bra bok är en samlingsvolym om Mamma Mu, som finns i 
hemmet. Det är ”roligt berättande … Det är inte mycket bilder men det är fina bilder … 
Den är skriven på ett sätt så att man skrattar mycket åt att dom är så tokiga”. 
 
Ett exempel på en dålig bilderbok är Barnens bibel som Gunnar anser vara ”bedrövlig”. 
Han säger att ”den är ju inte rolig, det är så mycket Gud och Gud och Gud, men man 
behöver ju inte läsa den på det sättet. Men det är ju Bibeln - det är som det är”. Eftersom 
barnen gillar den läser han den dock ändå. Han berättar att den kan ge upphov till en del 
frågor och att det därför hänt att de efter att de läst ett avsnitt pratat om det lästa.  
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Gunnar tycker inte att det finns några speciella ämnen man bör undvika att läsa om, ”för är 
det såna ämnen så är det väl ändå ämnen som dom förhoppningsvis får läsa om i skolan, så 
att dom förstår att det finns nåt annat än bara goda féer … Men däremot så vill man ju inte, 
om man ska läsa på kvällen, läsa nåt som dom blir rädda av”. Gunnar uppger att han inte 
heller tänker medvetet på ämnen som han vill att barnen ska konfronteras med i 
bilderböckerna, utan säger att det mesta kommer med på köpet om man läser mycket och 
har ett brett urval. Valet vad barnen ska läsa är inte särskilt medvetet, utan han utgår främst 
från vad han vet att de tycker om att lyssna på.  



 39 

6 Analys  
  
Jag ska här analysera de redovisade intervjuerna kvalitativt och ställa dem mot tidigare 
forskning och teori. Jag kommer att redovisa materialet med utgångspunkt i mina 
frågeställningar och försöka ta fasta på sådant som är utmärkande för informanterna. Det 
som är utmärkande kommer i sin tur att utgöra grund för underrubriker. Underrubrikerna 
baseras således på intervjuerna med informanterna, och inte på den redovisade litteraturen.   
 
Jag är medveten om att informanterna får olika mycket plats beroende på vilken fråga som 
behandlas och på vad de har att säga om det aktuella ämnet. I många avseenden är flera av 
informanterna överens, d.v.s. de uppger ungefär samma saker. I dessa fall anser jag inte att 
det finns någon anledning att fördjupa sig i vad varje enskild informant sagt, utan enbart i 
det som utmärker sig och tillför uppsatsen något nytt. Detta betyder dock inte att jag 
kommer att utesluta åsikter som delas av många informanter, utan att jag istället 
exempelvis nämner hur många som står för en aktuell åsikt eller påpekar att en viss åsik t är 
dominerande. Detta kan i vissa fall innebära att de informanter som ligger någonstans 
mittemellan de som ger ett intryck av att ha ett stort intresse för litteratur och de som över 
huvud taget inte verkar intresserade, ofta tenderar att få en mindre framträdande roll. 
 
Att skriva ut exakt vem som anser vad kan vara upplysande för läsaren och kanske även i 
viss mån underlätta läsningen. Eftersom alla utsagor finns detaljerat beskrivna i porträtten 
av informanterna, anser jag dock inte att det finns någon anledning att upprepa detta även 
här. Detta skulle dessutom innebära ett onödigt uppradande av namn. Min intention är som 
nämnts, att visa på det specifika och utmärkande hos informanterna, men detta anser jag 
inte nödvändigtvis inbegripa informanternas namn. Specifika och utmärkande drag blir 
framträdande ändå.  
 
 
6.1 Hur karaktäriserar informanterna bra/dåliga bilderböcker?  
 
Det är inte helt oproblematiskt att applicera Seilmans tre förhållningssätt på ett avsnitt som 
handlar om bra och dåliga bilderböcker. Vad som anses vara bra eller dåligt kan egentligen 
bara kopplas till det ena eller det andra förhållningssättet om informanternas åsikter kring 
ämnet skulle visa sig få betydelse i en specifik valsituation. Jag kommer dock att utgå från 
att så är fallet.  
 
I frågan om bra/dåliga bilderböcker tycker jag mig kunna se att de flesta informanterna 
intar en ståndpunkt nära den Seilman benämner demokratisk. Jag tolkar det som att det 
demokratiska förhållningssättet applicerat på bilderböcker och barns läsning, innebär att 
man som förälder inte försöker styra barnens läsning men att man gärna ser en bredd i det 
lästa och att man således gärna visar barnet det man själv anser vara bra litteratur.  
 
När informanterna karaktäriserar bra bilderböcker blir svaren ofta beroende av vad det 
egna barnet tycker om. Detta gäller både bilderböckernas bilder och handling/ämne. En 
bok som intresserar och underhåller barnet är en bra bok. Dock visar man att man vid 
närmare eftertanke trots allt har en hel del funderingar kring och åsikter om ämnet. I vissa 
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fall handlar det just om att man som förälder vill att barnet ska få ett allsidigt material att 
läsa, d.v.s. böcker som är bra utifrån olika perspektiv och som således kan stimulera barnet 
på olika sätt. Gränsen till vad Seilman benämner ett auktoritärt förhållningssätt är dock 
hårfin när man som förälder visar att man genom vad man anser vara bra bilderböcker, vill 
förmedla förhållningssätt som på längre sikt skulle kunna vara till gagn för barnet. 
Detsamma gäller när man visar att man som förälder vill undvika att barnet läser böcker 
som kan förmedla förhållningssätt som enligt dem själva inte är önskvärda.  
 
I det avsnitt som tar upp tidigare forskning om bra och dåliga bilderböcker, kan man bland 
de refererade författarna skönja två olika perspektiv vad gäller värderingen av bilderboken. 
Det ena handlar om att värdera de egenskaper hos bilderboken som ger barnet 
underhållning och stimulerar fantasin, medan det andra handlar om de mer nyttoinriktade 
egenskaperna, d.v.s. hur väl boken kan fungera i pedagogiska sammanhang. Det ena 
utesluter inte det andra utan snarare kompletterar varandra, och många av författarna tar 
också upp båda perspektiven.  
 
När det gäller informanternas syn på bra och dåliga bilderböcker talar man om både de 
”underhållande” och de mer nyttoinriktade aspekterna. Man utgår dock främst från dess 
underhållande och estetiska värden, snarare än hur effektiv bilderboken skulle kunna vara i 
exempelvis inlärningssyften eller språkstimuleringssyften, även om man återkommer till 
detta som viktiga aspekter. Vackra och välgjorda bilder samt en rolig och underhållande 
text, är det primära. Nedan ska jag gå närmare in på detta.  
 
 
6.1.1 Underhållning  
 
Många av informanterna har svårt att sätta fingret på vad som egentligen är bra eller dåligt 
när det gäller bilderböcker, eller verkar inte ha funderat närmare över frågan. Hellsing 
skriver att en av de egenskaper man kan kräva hos en bilderbok är att den ska intressera 
barnet. Som nämnts ovan påtalar även informanterna just detta. Boken ska underhålla 
barnet och för att den ska göra detta måste den naturligtvis intressera barnet. Anna säger 
exempelvis att boken ska spegla lust och få barnets ögon att glittra. Även de intervjuade 
föräldrarna i Andersson och Hanssons magisteruppsats, påpekar att underhållande böcker 
är bra böcker. 
 
Informanterna verkar även överens om att för att en bok ska vara rolig, bör texten inte vara 
för lång. Detta kan göra att barnet tröttnar och tycker att det är tråkigt. Ofta ges intrycket av 
att bokens ”komposition”, d.v.s. text i förhållande till bild liksom hur mycket text det är, är 
lika viktig som att bokens innehåll är bra.  
 
 
6.1.2 Bild 
 
Hellsing skriver att den breda massan i allmänhet förespråkar realistiska bilder och att detta 
är en omodern syn som inte finns bland de aktiva konstnärerna. Den breda massan är alltid, 
enligt Hellsing, femtio år efter sin tid. Han motsätter sig också åsikten att bilden måste ha 
en klar färgställning. De ganska traditionella värden som Hellsing motsätter sig, är tydliga 
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hos de flesta av informanterna . Fina, välgjorda, och gärna detaljrika bilder prioriteras högt. 
Glada färger är också viktigt. Boel nämner exempelvis att färglösa bilder som bara utgörs 
av streck är tråkiga, och att boken därför blir dålig. ”Litografiaktiga” är också ett begrepp 
som används om tråkiga och dåliga bilder.  
 
Generellt verkar det som om informanterna har funderat mindre på vad som skulle kunna 
vara dåligt än vad som skulle kunna vara bra i bilderbokssammanhang. Flera av dem har 
svårt att uttrycka vad som egentligen skulle kunna vara dåligt, och det verkar snarare 
handla om en känsla. Erik pratar exempelvis om en typ av ”neurotiska” bilder som är 
dåliga, men har svårt att utveckla närmare vad han egentligen menar. 
 
Britt Isaksson skriver att bilden är viktig för barnet eftersom den hjälper barnet att förstå 
sådant som annars kan vara svårgripbart. Även Boel kommer in på detta. Hon säger att 
bilden är det viktigaste i boken eftersom den kan hjälpa barnet att förstå en svår handling. 
Bilderna bedöms i detta fall snarare utifrån hur väl de fungerar som hjälpmedel till texten, 
än som konstverk i sig själva. 
 
Det är egentligen bara Desirée som tydligt utvecklar resonemanget kring hur en bra bild 
bör vara. Här handlar det om att bilden inte bör säga för mycket utan istället ge utlopp för 
barnets fantasi. Bilden bör inte vara fotografisk eller för verklighetstrogen, utan istället 
tvinga barnet att tänka själv. Desirée närmar sig här det Rhedin skriver om bra 
bilderböcker, nämligen det att bra bilder har symboliska och poetiska detaljer som gör att 
bilden inte töms på sitt innehåll efter bara någon enstaka läsning. Innehållet kommuniceras 
på ett ”ärligt” och ”personligt” sätt och kräver något av sin betraktare. 
 
 
6.1.3 Skräplitteratur 
 
Även Anna kommer in på det mer ”svårtolkade” när hon berättar om de ”Disney-
bilderböcker” som finns i hemmet. Dessa upplever hon som mycket ytliga. Detta menar 
hon, beror på att det så tydligt känns att dessa böcker är gjorda för att någon ska tjäna 
pengar på ett så enkelt sätt som möjligt. Hon menar att den där ”riktiga ” känslan därmed 
försvinner. Även här kan man alltså skönja en önskan om något mer svårtolkat som kräver 
något av sin läsare/betraktare. Trots Annas ofta till synes ganska ”öppna” förhållningssätt 
till vad en bra bilderbok är, d.v.s. det dottern tycker är bra, visar hon här att hon har tydliga 
åsikter om vad som kan tänkas vara dåligt. Detta är Annas och inte dotterns åsikt, och man 
kan anta att den skulle få betydelse om Anna själv fick uppgiften att välja ut en enligt 
henne bra bilderbok till dottern.  
 
 
6.1.4 Språk 
 
Den språkliga aspekten i bilderböckerna verkar hos de flesta av informanterna inte ha 
någon större betydelse. På frågan om vad de anser om böcker med rim och ramsor svarar 
de allra flesta att det är roligt, men bara två av informanterna tar på eget initiativ upp egna 
reflektioner kring den språkliga aspekten. Anna säger exempelvis att hon skulle reagera på 
om språket var dåligt, men att hon aldrig stött på en sådan bok. Boel uttrycker sig i termer 
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av att hon inte tycker att böcker med barnspråk är bra. Däremot tar informanterna som 
nämnts upp att själva textmassan inte bör vara för lång och svår för att barnet då tappar 
intresset. Man kan anta att detta även gäller informanternas syn på språket som enligt Møhl 
och Schack just bör vara funktionellt eftersom barnet av ett tungt och överbelastat språk 
lättare tappar läslusten. 
 
 
6.1.5 Kunskap om verkligheten   
 
Vad gäller bilderbokens mer nyttoinriktade egenskaper är informanterna inte lika 
samstämmiga. Alla verkar överens om att bilderboken kan bedömas utifrån olika 
pedagogiska aspekter, men fokuserar på olika sådana. Anmärkningsvärt är också att det 
auktoritära synsättet blir mer framträdande här. Det blir tydligt att föräldrarnas åsikter om 
vad som framförallt är dåliga egenskaper i böckerna, inte alltid samstämmer med vad 
barnen om möjligt skulle tycka vara dåligt, och det finns anledning att tro att detta skulle få 
betydelse i en valsituation. 
 
Rimsten-Nilsson skriver att bra bilderböcker hjälper barnet att förstå samspelet mellan 
människor och förmedlar moral och attityder. Detta nämns även hos flera av 
informanterna. Många av dem anser att bra bilderböcker är böcker som ger barn kunskap 
om hur det kan se ut i samhället och om hur kompisrelationer fungerar. Bra böcker tar upp 
sådant som exempelvis hur det är att vara invandrare, alternativa familjekonstellationer och 
handikapp, d.v.s. ämnen ett barn kanske inte i första hand skulle välja själva. Även det 
Rimsten-Nilsson skriver om dåliga bilderböcker, d.v.s. att böcker som ger en felaktig eller 
icke reflekterande bild av verkligheten är sämre litteratur, är aspekter som nämns av tre av 
informanterna. Anna nämner ett exempel på en bok som visar hur ett barn blir till i en 
kärnfamilj , utan att någonstans beröra att en familj idag kan se ut på så många olika sätt. 
Erik och Gunnar tar båda upp Barnens Bibel; Erik för att han anser att det finns många 
varianter av denna som tar upp gudstro på ett för honom felaktigt sätt, och Gunnar för att 
han över huvud taget inte är troende och anser att boken är ”bedrövlig”.  
 
Bilderböcker som kan lära barnet något om hur livet är, både när det gäller tråkiga och 
roliga saker, är bra. Här verkar informanterna förvånansvärt ense om att man inte ska 
skydda barnet från det som är sorgligt, såsom exempelvis död och skilsmässor. Detta, 
menar man, är sådant som barnet ändå kommer att få möta i det verkliga livet. Här kommer 
informanterna in på det Møhl och Schack är inne på vad gäller bokens innehåll, d.v.s. att 
innehållet varken bör idyllisera eller romantisera verkligheten. Detta kommer dock att 
behandlas mer ingående senare i uppsatsen.  
 
 
6.1.6 Identifikation   
 
Flera av informanterna uppger att en bra bilderbok är en bok där barnet ges möjlighet att 
identifiera sig i det lästa. Carina berättar exempelvis att det är bra om mörkrädda barn kan 
få läsa om andra barn som är rädda.  
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Flera av informanterna nämner det positiva med böcker som tar upp hur kompisrelationer 
kan fungera. Även här påpekar man vikten av att barnen ges möjlighet att identifiera sig 
och eventuella kompisrelationer, och några av informanterna berättar att man tillsammans 
med barnet kan prata om det lästa. Om böckerna kan ge  upphov till frågor är det bra. Även 
här nämns att man kan ta tillfället i akt att prata om det lästa. Enligt det demokratiska 
förhållningssättet pratar föräldrarna ofta med sina barn om det man läst, men då i fråga om 
läsupplevelser. Här handlar det snarare om att använda boken som ett pedagogiskt redskap.  
 
 
6.2 Vad har läsningen för betydelse för barn? 
 
Alla informanter är eniga om att det är viktigt och nyttigt att läsa. Denna inställning är 
självklar men på frågan om varför, är svaren inte lika självklara. Man vet alltså med sig att 
läsningen har många positiva effekter, men verkar inte ha tänkt närmare på vilka eller 
varför. Dock är även de två ovan nämnda perspektiven tydliga även här, d.v.s. man talar 
om läsningens betydelse dels utifrån konstnärliga och mer underhållande värden, dels 
läsningens betydelse utifrån mer pedagogiska aspekter. 
 
Bland de informanter som ger intryck av att ha ett mer utvecklat läsintresse och som läst 
mycket själva som barn eller blivit lästa för, är båda perspektiven tydligt uttalade. Det som 
främst skiljer dem från övriga informanter är att man verkar se själva läsningen som ett 
värde i sig själv , d.v.s. man påtalar vikten av vad man skulle kunna kalla ”lustläsning”.  
 
Informanternas synsätt är främst demokratiskt så till vida att man engagerar sig i barnens 
läsning utan att för den skull styra den helt. Man vill gärna att barnen ska få en bredd i det 
lästa, men i många fall blir det även tydligt att man som förälder har ett syfte och ett mål 
med läsningen och därmed även ger intryck av att styra läsningen i en viss riktning (eller 
åtminstone önskar kunna göra det) - allt för att främja barnens utveckling åt ett håll som 
senare skulle kunna vara till gagn för dem.  
 
Seilmans slutsatser i Læsning i slægten. Om børns udvikling til læsere är att de barn som 
kommer från demokratiskt präglade familjer ofta utvecklas till att bli storbrukare av olika 
kulturutbud så som exempelvis skönlitteratur , och att barn i övriga familjer generellt 
uppvisar färre intressen och att enbart ett fåtal av dem intresserar sig för böcker. Jag har 
inte i någon egentlig mening fokuserat på barnens läsintresse, men om man tittar på de 
familjer där intresset för böcker i allmänhet är stort och där föräldrarna ofta läser för och 
går på biblioteket med sina barn, tycker jag mig se tendenser av även det auktoritära 
synsättet. (Som hos Seilman är det alltså inte i de ”renodlat” demokratiska familjerna 
läsandet verkar vara störst.). I dessa familjer nämns både de mer lustbetonade och de 
pedagogiska aspekterna, och föräldrarna ger intryck av att ha funderat mer kring dessa 
frågor och har därför fler åsikter om varför och vad man bör läsa. Dock vill jag inte påstå 
att detta nödvändigtvis innebär att övriga familjer skulle ha en mer demokratisk hållning 
till barnens läsning. Det kan snarare vara så att eftersom man i dessa familjer inte 
reflekterat lika mycket över de aktuella frågorna, inte uppvisar samma spännvidd av åsikter 
och därför inte heller visar ”auktoritära” tendenser. Man skulle kunna påstå att dessa 
familjer ligger närmare den attityd Seilman kallar laissez- faire, där det, om det varit så att 
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man medvetet inte lade sig det barnen läste, får bli som det blir - antingen på grund av 
tidsbrist eller avsaknad av intresse. 
 
 
6.2.1 Språkutveckling 
 
Tittar man på tidigare refererad forskning inom ämnet ser man att läsningens betydelse för 
utvecklingen av barnets språk nämns av alla författare. Detta nämns även hos alla 
informanter. Dock verkar det vara en så självklar del av läsningen att man som förälder 
inte reflekterar medvetet kring detta. Detta är också något de uppger själva. Frank säger 
exempelvis att han vet att läsningen är nyttig, men att han inte genom läsningen medvetet 
”tränar” dottern.  
 
Två av föräldrarna, Anna och Desirée, arbetar som språklärare, och här finns en mer 
utvecklad syn på läsningens betydelse för språket. Anna nämner vikten av att komma i 
kontakt med böcker redan innan barnet kan läsa eftersom detta utgör en bra grund för 
fortsatt läsning. Desirée har en något mer instrumentell syn på läsningen när hon betonar 
vikten av att barnen ges möjlighet till att genom läsningen få en bild av språket. Hon 
nämner aspekter som att barnen lär sig satsmelodier och uttal. Desirées betoning av vikten 
av att lära sig satsmelodier kan ha att göra med hennes tyska ursprung, men visar trots allt 
en syn på läsandet som ett redskap för att utveckla barnet. Desirée betonar även vikten av 
att barnet läser för att lära sig ta till sig och bearbeta information. Det auktoritära synsättet 
blir här relativt tydligt. Man har ett mål med läsningen som ska gynna barnet längre fram. 
 
 
6.2.2 Kunskap om verkligheten 
 
Møhl och Schack beskriver bilderboken som ett fönster mot verkligheten som kan bryta 
barnets isolering och på så sätt fördjupa barnets förståelse för omvärlden. Alla informanter 
är inne på just detta. Liksom hos föräldrarna i Andersson och Hanssons magisteruppsats, 
handlar det inte främst om att barnet ska lära sig rena faktakunskaper, utan just det vi 
tidigare varit inne på; att lära sig om hur verkligheten ser ut och om hur livet kan te sig. 
Böckerna kan exempelvis användas i syfte att lära barnet hur man ska bete sig mot andra 
eller som hjälp om man vill tala med barnet om något. Läsningen verkar således för 
informanterna ofta ha en instrumentell betydelse, d.v.s. ses som ett medel för ökade 
kunskaper. Man vill, mer eller mindre medvetet, att barnet ska lära sig vissa saker som man 
själv som förälder anser viktiga. Även här kan man ana auktoritära tendenser.  
 
 
6.2.3 Terapi 
 
En aspekt som berörs av både Møhl och Schack och av Rimsten-Nilsson, är läsningens 
terapeutiska förmåga  när barnet får möjlighet att identifiera sig i det lästa. Författarna 
menar att om boken tar upp sådant som berör barnets livsvärld , kan barnet överföra sina 
problem till en fiktiv nivå och på så sätt få de egna problemen bekräftade. Anna är inne på 
just detta när hon berättar att hon själv under en jobbig tonårstid hade mycket hjälp av det 
lästa, och att hon därför vill ge sina barn samma möjlighet till identifikation. Förutom 
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Anna är det dock bara Boel som i just detta sammanhang nämner identifikationsaspekten 
som viktig. Hon berättar att hon, om det händer något hemma, kan försöka få barnen att 
minnas och relatera till något de tidigare läst i en bok, för att på så sätt lättare kunna prata 
om det som hänt. 
 
 
6.2.4 Underhållning  
 
Den underhållande aspekten är enligt refererad litteratur också en väsentlig del av varför 
barn bör läsa. Liksom i avsnittet om bra och dåliga bilderböcker nämns detta av alla 
informanter, men uttrycks på olika sätt - med mer eller mindre eftertanke. Vanligt verkar 
vara att man läser för att barnet tycker att det är kul och för att man vill att barnets fantasi 
ska stimuleras, men även för att man som förälder själv tycker att det är roligt.  
 
Desirée utvecklar resonemanget om den underhållande aspekten när hon berättar att hon 
och hennes man medvetet väljer att ibland läsa något som man inte nödvändigtvis lär sig 
något av, och att detta något till och med kan vara det hon kallar ”skräp”. Alla har ett 
behov av att drömma sig bort och känna lust, och ”skräpet” kan fylla denna funktion. 
Underhållningen blir det primära och Desirée menar att så länge barnen har alternativ att 
välja mellan, finns inget att oroa sig för. Desirée visar här att hon ser själva läsandet som 
en lustfylld akt i sig och intar samtidigt ett väldigt öppet, demokratiskt förhållningssätt till 
bilderbokens underhållande aspekter.  
 
 
6.2.5 Gemenskap 
 
Rimsten-Nilsson påtalar läsningens betydelse för gemenskapen mellan förälder och barn. 
Detta tas även upp av Erik och Desirée. Erik berättar att han lägger stor vikt vid att man 
genom läsningen tillsammans med barne t skapar gemensamma erfarenheter och att 
relationen mellan förälder och barn på så sätt stärks. Han använder begreppet kvalitetstid i 
sammanhanget, ett begrepp även Desirée använder när hon påtalar hur viktig den tid är 
som man ger barnen när man läser för dem. 
 
 
6.2.6 Få barnet att varva ned 
 
En aspekt av mer praktisk karaktär som av förklarliga skäl inte finns med i den ofta 
vetenskapliga litteraturen, men som är flitigt återkommande hos informanterna, är att 
läsningen används som ett sätt att få barnen att varva ned. Efter en stressig dag med 
uppvarvade barn verkar läsningen helt enkelt vara ett effektivt sätt att få barnen att varva 
ned, för att så småningom somna. Därför sker också den mesta av högläsningen i barnens 
sängar om kvällarna. Förutom de underhållande och de pedagogiska aspekterna kan man 
således här lägga till ett nytt perspektiv på läsningens betydelse för barn, d.v.s. ett praktiskt 
perspektiv . 
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6.3 Skadligt eller nyttigt - skydda eller konfrontera?   
 
Informanterna har alla en relativt öppen inställning till vad barnen läser. I de allra flesta fall 
verkar man vara överens om att inte skydda dem från det som kan verka skrämmande i 
deras ögon, eftersom de behöver lära sig att världen inte är odelat god och även bör få 
möjlighet att relatera till egna sorgliga erfarenheter. Valet vad som ska läsas verkar även 
här vara barnens, även om informanterna uppger att de i vissa specifika och väldigt 
sällsynta fall, skulle kunna ta beslutet att välja bort böcker. Dessa fall kommer jag att gå 
närmare in på senare. 
 
Om valet att inte lägga sig i vad barnen läser varit grundat i åsikten att inblandning är till 
mer skada än nytta, hade man här kunnat tala om det perspektiv Seilman kallar laissez-
faire. Dock handlar det mer om att man som förälder verkar lita på att det utbud som finns 
att låna på exempelvis bibliotek, är ett bra sådant, och att vad som helst helt enkelt inte 
finns att tillgå. Eftersom man väljer att inte skydda barnen från det onda och vill att barnen 
ska få läsa om varierade ämnen, måste ins tällningen således bli den Seilman kallar 
demokratisk. Dock kan man hos flera av informanterna ana en önskan om att kunna inta ett 
mer auktoritärt förhållningssätt, men att mediautbud och svåra situationer i barnens vardag 
gör att det helt enkelt inte går att skydda dem från allt ont.  
 
 
6.3.1 Nyttiga ämnen 
 
Diskussionen handlar dock inte bara om huruvida barn bör undvika vissa ämnen eller ej, 
utan även om vad de bör läsa om. I avsnittet om hur informanterna karaktäriserar bra 
bilderböcker framkommer en hel del om vad de anser att bra bilderböcker handlar om och 
således också kan antas vilja att barnen läser om. Det är dock bara Anna som utvecklar 
resonemanget genom att ifrågasätta det befintliga utbudet bilderböcker och ställa sig frågan 
om det verkligen finns böcker om allt hon vill att dottern ska läsa om. Hon berättar att hon 
exempelvis helt saknar böcker om invandrare – ett ämne hon skulle önska att hennes egna 
barn fick ta del av.  
 
I de flesta fall verkar det dock som om informanterna inte har reflekterat särskilt mycket 
kring vad de vill att barnen ska läsa om. Gunnar säger exempelvis just att han inte 
medvetet tänkt på ämnen han vill att barnen ska konfronteras med, utan menar att det blir 
lite som det blir. Läser man mycket böcker så kommer bredden och variationen 
automatiskt.   
 
De författare jag hänvisat till i den tidigare forskning som tar upp huruvida man bör skydda 
barnen från det onda eller ej, verkar alla eniga om att så inte är fallet. Ørjasæter skriver att 
man måste acceptera rädslan som något legitimt eftersom den är nödvändig , och i 
Lumholdts intervju med psykolog Margareta Ahlström uppger Ahlström att barn måste få 
prova på onda krafter och istället lära sig hantera dessa. Även Hellsing skriver att man 
måste låta barnen möta det onda eftersom vetande och kunnande om det som skulle kunna 
vara otäckt, är enda vägen till att lära sig hantera det otäcka. Dessa åsikter verkar även 
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delas av informanterna. Man vill att barnen ska få ta del av det otäcka samtidigt som man 
också, i några fall, berättar att man efteråt pratar med barnen om det lästa. 
 
 
6.3.2 Otäcka och sorgliga ämnen 
 
Informanterna verkar främst ha förbehåll mot böcker som vänder sig till äldre barn och 
därför möjligtvis skulle kunna ta upp ämnen som på olika sätt är olämpliga för de egna 
barnen. Vad gäller de specifika ämnen som ändå tas upp av informanterna, och som man 
annars kan ha förbehåll mot, nämns exempelvis monster och spöken. Carina berättar att 
hon skulle undvika att läsa om dessa ämnen främst p.g.a. självbevarelsedrift, samtidigt som 
Erik säger att han kan ha förbehåll mot böcker om monster och spöken om dessa behandlas 
på ett ”felaktigt” sätt. Carina nämner även elaka föräldrar som något hon inte skulle läsa 
om för sina barn.  
 
Boel nämner lite förvånat att döden inte har skrämt hennes barn när de läst om den, utan att 
de tagit det väldigt naturligt. Detta är ett konkret exempel på det Hellsing skriver om hur 
svårt det faktiskt är att veta vad barn egentligen tycker är otäckt, eftersom det beror på så 
många olika faktorer.  
 
Desirée nämner våldtäkter som ett olämpligt ämne i bilderböcker men tillägger, som 
tidigare nämnts, att hon tror att förlagen inte skulle ge ut böcker om vad som helst. Även 
här kan man i viss mån återkoppla till Andersson och Hanssons magisteruppsats, vars 
resultat även det visar att de intervjuade föräldrarna anser att det finns vissa ämnen man 
som förälder vill undvika att barnen konfronteras med, men att man inte hittills stött på 
böcker där det blivit aktuellt.  
 
 
6.4 Hur resonerar informanterna vid lån eller köp av bilderböcker?   
 
Hur informanterna resonerar i en specifik valsituation är naturligtvis beroende av det som 
sagts under tidigare rubriker i denna analys. Dock tillkommer naturligtvis en del nya 
aspekter – aspekter som egentligen inte går att knyta till någon tidigare forskning, så som 
skett med övrigt material tidigare i analysen. Jag kommer därför att i detta avsnitt lämna 
den tidigare forskningen därhän, och anledningen är alltså den att där det skulle gå att 
koppla texten till denna, har så redan gjorts, och vad gäller de nya aspekter som 
tillkommer, finns ingen tidigare forskning (som jag refererat) att koppla till. Jag kommer 
inte heller att dela in detta kapitel i underrubriker, eftersom jag inte anser att det finns 
några naturliga skiljelinjer mellan de olika aspekter som tas upp. 
 
Informanterna uppger, som jag visat ovan, att det som barnen tycker är bra i praktiken även 
blir det de själva tycker är bra. Dock framkommer att informanterna trots allt har en hel del 
egna funderingar kring vad som är bra eller dåligt i bilderbokssammanhang och vad 
läsningen skulle kunna ha för betydelse för barnen – åsikter man kan anta får betydelse i en 
specifik valsituation. Informanternas attityd ligger således nära den Seilman benämner 
demokratisk, men även här kan man se auktoritära inslag eftersom föräldrarnas 
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inblandning i valen inte först och främst handlar om att de vill att barnen ska få en allsidig 
läsning, utan kanske snarare om att man vill få dem att läsa om sådant som man själv anser 
nyttigt, och som på lång sikt skulle kunna gynna barnets utveckling i önskad riktning.  
 
Informanterna har, som tidigare framkommit, väldigt olika förhållande till böcker och 
läsning och spännvidden sträcker sig från Carina som uppger att hon aldrig går på bibliotek 
eller köper böcker, till Desirée och Anna som båda arbetar med språk och ser böcker som 
en naturlig del både av sina och barnens liv och som är storkonsumenter av böcker. Att 
diskutera kring en konkret valsituation ger naturligtvis därför väldigt olika resultat. 
Påpekas bör även att valen naturligtvis kan se olika ut beroende på om det handlar om köp 
eller lån av böcker. Man kan anta att man är noggrannare vid köp än lån av böcker 
eftersom man kanske inte vågar chansa på samma sätt av ekonomiska skäl. 
 
Mycket av vad som sagts i avsnittet om bra och dåliga bilderböcker känns igen även här. 
Många av informanterna uppger att något av det första man tittar på är bokens bilder och 
text. Det får exempelvis inte vara för mycket text i förhållande till bild, utan det måste vara 
en bra avvägning däremellan. Ämnet ska vara av sådan karaktär att det intresserar barnet, 
gärna ett underhållande och roligt sådant, och bilderna ska vara fina och färgglada. Ett par 
av informanterna uppger också att första intrycket är viktigt. Gunnar, som arbetar med 
grafisk design, berättar exempelvis att han lägger stor vikt vid bokens layout, och Boel 
nämner att boken måste ha ett inbjudande omslag för att hon ska låna den. 
 
I övrigt skiljer sig informanterna ganska mycket åt i valet av böcker. Man är mer eller 
mindre impulsiv och bryr sig mer eller mindre om vad boken egentligen handlar om. 
Desirée berättar att eftersom hon anser att den traditionella sagoskatten är viktig, blir det 
ofta böcker av detta slag hon lånar eftersom hon då vet att böckerna håller hög kvalitet. 
Hon uppger dock också att hon på impuls kan köpa böcker som verkar roliga, utan att 
egentligen veta någonting om bokens innehåll eller kvalitet. Även Boel ger intryck av att 
kunna välja böcker impulsivt. 
 
Informanterna verkar överlag inte bry sig särskilt mycket om vad de lånade eller köpta 
böckerna egentligen handlar om. Desirée, Frank och Gunnar nämner alla att man litar på 
att det som finns på biblioteken eller ute i handeln är bra, och att förlagen inte skulle ge ut 
vad som helst. Anna är den som verkar mest noga med vad som väljs. Hon uppger att hon 
kan läsa om nyutgivna bilderböcker i Vi Föräldrar och i det medlemsblad som skickas ut 
av den barnbokklubb familjen är medlemmar i, för att få koll på nyutgivet material. Hon 
berättar också att hon, när hon är på besök hos vänner, kan bläddra bland deras böcker för 
att se om hon hittar något intressant. Man kan anta att detta är sådant hon sedan tar med sig 
om hon ska låna eller köpa böcker. Även Erik uppger att han kan kolla igenom 
bokklubbserbjudanden för att få en viss koll. 
 
Nämns gör också att man gärna lånar böcker av författare man känner igen eller har hört 
ska vara bra. Anna nämner detta, men även Frank. Frank säger att han tycker att det är 
svårt att veta vad han ska välja eftersom han anser att han har dålig koll på vad som kan 
tänkas vara bra. Därför är det en god hjälp om han ser en bok som han exempelvis känner 
igen bilderna i.  
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Inte mycket nämns om hur man reflekterar över vad som inte bör väljas. Mycket har 
troligtvis att göra med inställningen att man litar på att förlagens utbud är bra. Aspekter 
som nämns är dock, som vi tidigare varit inne på, att boken inte får verka för tung eller se 
tråkig ut. Erik nämner dessutom att han tänker på om boken vänder sig till rätt åldersgrupp, 
och Desirée berättar att hon kontrollerar så att boken inte ger en förskönande bild av 
verkligheten. 
 
Ytterligare en aspekt som inte tidigare nämnts, men som i detta sammanhang verkar ha 
betydelse, är den ekonomiska aspekten. Vid valet av böcker i en köpsituation kan detta 
vara avgörande. Carina säger exempelvis att hon, om hon köpte en bok, skulle vilja ha så 
mycket som möjligt för så lite pengar som möjligt. Även Boel är inne på samma linje och 
nämner den ekonomiska aspekten som en av de första när vi kommer in på ämnet bokval. 
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7 Slutsatser 
 
I detta kapitel ska jag redogöra för mitt helhetsintryck av informanternas attityder till 
bilderböcker och barns läsning av dessa. För enkelhetens skull utgår jag återigen från de 
frågeställningar som bildat grund för uppsatsen. 
 
 
7.1 Hur karaktäriserar informanterna bra/dåliga bilderböcker? 
 
När det gäller informanternas reflektioner kring bra och dåliga bilderböcker är man 
förvånansvärt överens om att det viktigaste för att en bok ska vara bra, är att barnet tycker 
om den. Hållningen är demokratisk så till vida att man inte i någon större utsträckning styr 
barnens läsning genom att pracka på dem sådant man själv anser vara bra, utan låter 
barnens vilja stå i första rummet. Dock har man även en del egna funderingar kring vad 
som är bra och dåligt, och man kan anta att detta i många fall skulle påverka ett eventuellt 
bokval. Man kan således skönja en viss, men knapp, dragning åt det auktoritära hållet.  
 
Rent generellt verkar det första man utgår från i sin bedömning av bilderboken vara de 
underhållande kvaliteterna. Handlingen ska vara rolig och bilderna välgjorda och fina. Vad 
gäller bilden uttrycker man överlag ganska traditionella värderingskriterier. Tydlighet, 
glada färger och detaljrikedom skattas högt. Dåligt är om texten är för lång eftersom barnet 
kan tycka att det är tråkigt eller tappa koncentrationen. Rent språkligt nämns inte mycket, 
egentligen bara i ett fall där man uttrycker att böcker med barnspråk är dåliga. I övrigt 
uppger man att man inte funderat i dessa banor, eftersom det inte hör till vanligheterna att 
man stöter på böcker med ett dåligt språk.  
 
Skräplitteraturbegreppet tas i sammanhanget egentligen bara upp av en förälder, och den 
problematik om huruvida skräplitteraturen kan vara skadlig eller ej, som var så aktuell 
under kanske framförallt 80-talet, är således näst intill osynlig.  
 
Informanternas värdering av bilderboken handlar i andra hand om hur bra boken är i mer 
pedagogiska sammanhang. Återkommande är värderingskriterier som exempelvis 
identifikation och lära om verkligheten, d.v.s. att en bra bok är en bok som barnet kan 
identifiera sig i och på så sätt lättare förstå sin egen situation, eller en bok som lär barnet 
om hur exempelvis kompisrelationer fungerar. Dåligt är däremot om boken ger en felaktig 
bild av verkligheten.  
 
Överlag verkar informanterna ha funderat mindre på vad som skulle kunna vara dåligt än 
vad som skulle kunna vara bra i bilderbokssammanhang. Detta verkar framförallt bero på 
att man inte stött på mycket man uppfattat som dåligt, och således inte heller tvingats 
reflektera över det. 
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7.2 Vad har läsningen för betydelse för barn? 
 
Även i frågan om läsningens betydelse för barn intar informanterna en ståndpunkt nära den 
Seilman benämner demokratisk. Dock blir det även här tydligt att man ibland tenderar att 
styra läsningen i viss riktning - allt för att främja barnens utveckling åt ett håll som senare 
skulle kunna vara till gagn för det. 
 
Att läsningen har betydelse för barn på olika sätt, verkar informanterna eniga om. När det 
gäller på vilket sätt är svaren mer otydliga och många ger intrycket av att inte ha funderat 
närmare kring detta. Bara de som läser mycket själva eller kommer från läsande miljöer, 
ger ”heltäckande” svar på frågan och nämner både underhållande och pedagogiska 
aspekter. Här kommer även läsandet för läsandets skull, upp.  
 
Bland de informanter som inte har samma läsintresse, är det framförallt de mer 
pedagogiska aspekterna av läsningen som nämns. Läsningen får främst en instrumentell 
betydelse, d.v.s. den ses som ett medel för ökade kunskaper och en gynnsam utveckling. 
 
Läsningens underhållande betydelse nämns av alla informanter, men uttrycks med mer 
eller mindre eftertanke. Vanligast verkar vara att man läser för att barnet tycker att det är 
kul och för att man vill att barnets fantasi ska stimuleras, men även för att man som 
förälder själv tycker att det är roligt. Bara i ett fall ses underhållningen som ett värde i sig 
själv, och i samma fall understryker informanten det mänskliga behovet av underhållning 
och den glädje den kan ge, oavsett vad man läser. 
 
Utveckling av barnets språk nämns som en annan relevant anledning till att man läser. 
Dock verkar det vara en så självklar del av läsningen att man som förälder inte reflekterar 
kring det medvetet.  
 
Nämns gör även att man läser för att barnet ska lära sig om den verklighet det lever i. 
Oftast handlar det inte främst om att barnet ska lära sig rena faktakunskaper, utan snarare 
om att lära sig om hur verkligheten kan se ut och om hur livet kan te sig. Läsningen kan 
också fungera som öppning till samtal eller som ett medel för identifikation. 
 
I två fall ses läsningen som ett sätt för att få gemenskap. Läsningen ger barnet och 
föräldern det man kallar kvalitetstid. 
 
Läsningen uppges även ha betydelse i de fall man vill få barnet att varva ned. Läsningen 
får här en instrumentell betydelse, utanför både de underhållande och de pedagogiska 
aspekterna som tidigare nämnts.  
 
 
7.3 Skadligt eller nyttigt - skydda eller konfrontera?   
 
Informanterna har generellt en ganska öppen inställning till vad barnen läser. I de flesta fall 
verkar man överens om att barnen inte ska skyddas från det onda och sorgliga, utan få ta 
del av verkligheten precis som den är. Eftersom man väljer att inte skydda barnen från det 
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onda och vill att barnen ska få en allsidig läsning, kan inställningen även här sägas vara 
den Seilman kallar demokratisk. I enstaka fall kan man se att föräldern gärna skulle vilja 
skydda sitt barn från allt som kan verka skrämmande, men att man inser att detta inte är 
praktiskt möjligt.  
 
Överlag verkar man lita på att det utbud av bilderböcker som finns att låna på exempelvis 
bibliotek, är ett bra sådant och att vad som helst inte finns att låna. Det faktum att 
informanterna inte verkat reflektera särskilt ingående kring frågan är kanske ett bevis på att 
det faktiskt förhåller sig på detta sätt. Informanterna har helt enkelt inte stött på något de 
reagerat över.  
 
I några fall uppges att man har förbehåll mot och skulle välja bort böcker som vänder sig 
till äldre barn och därför behandlar ämnen barnet ännu inte är moget för. Annars nämns 
monster och spöken (om det tas upp på ett olämpligt sätt), elaka föräldrar och våldtäkter 
som olämpliga ämnen, men informanterna verkar inte oroade för att deras barn skulle 
behöva konfronteras med detta.  
 
Bara i ett fall uttalas tydligt att det skulle finnas brister i dagens bilderboksutbud. I detta 
fall saknar man böcker om invandrare. 
 
 
7.4 Hur resonerar informanterna vid lån eller köp av bilderböcker?   
 
Informanterna utgår även här främst från barnens tycke och smak. Dock har de en del egna 
funderingar kring ämnet som naturligtvis påverkar deras val. Återigen ligger attityden nära 
den Seilman kallar demokratisk, men med förbehåll för vissa auktoritära inslag.  
 
Det som framkommit i avsnittet om bra och dåliga bilderböcker framkommer även här, 
vilket innebär att något av det första informanterna tittar på, ganska genomgående, verkar 
vara om boken har fina bilder och om det är lagom mycket text. Ämnet ska helst vara 
underhållande. Utsidan är också viktig. Omslaget ska vara välgjort och se inbjudande ut. 
 
Informanterna verkar välja mer eller mindre impulsivt och verkar inte titta särskilt noga 
efter vad de lånade eller köpta böckerna egentligen handlar om. En förklaring till detta kan 
vara att man litar på att det förlagen ger ut är bra. Det viktigaste verkar inte vara att välja 
bort ämnen utan att välja bort böcker som är för svåra eller tunga, eller ger en förskönande 
bild av verkligheten.  
 
Bara två informanter nämner att de kan läsa information om bilderböcker, och man kan 
anta att detta påverkar eventuella bokval. Vanligare är att man letar efter sådant man har 
hört är bra eller sådant man känner igen.  
 
Ytterligare en faktor som har betydelse vid bokköp och som nämns av två av 
informanterna, är den ekonomiska aspekten. Man vill gärna få så mycket som möjligt för 
så lite pengar som möjligt. 
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8 Diskussion 
 
Jag kommer nedan att resonera kring den metod och teori jag använt mig av, samt ta upp 
frågeställningar som blivit aktuella under arbetet med uppsatsen.  
 
När jag inledde detta arbete hade jag många föreställningar om ämnet, vilka jag redogjort 
för i avsnittet ”Min egen förförståelse”. Dessa har naturligtvis präglat uppsatsens 
utformning, och därför anser jag det relevant att så här i efterhand titta på dem och 
diskutera hur de kan ha påverkat arbetet. En annan anledning till att jag anser detta relevant 
är för att det underlättar för läsaren att värdera uppsatsens resultat och analys. 
 
Under tiden för mina intervjuer blev jag medveten om att min bild av ämnet i hög grad 
skulle komma att styra arbetet. Detta gällde framförallt i intervjusituationer där jag ställde 
frågor men inte fick några riktiga svar, eller där informanterna hade svårt att uttrycka sig. I 
flera fall blev det uppenbart att informanterna inte tidigare reflekterat närmare kring de 
aktuella frågorna, och eftersom jag hade min bild klar över vad jag ville veta, blev min roll 
vid upprepade tillfällen ledande. Intentionen var att hjälpa informanterna på traven, vilket 
istället ledde till ledande frågor om sådant jag var intresserad av att prata om. Kanske hade 
det i många fall varit bättre om informanterna redan på förhand, i stora drag, vetat om vad 
jag skulle fråga  om så att de hade haft möjlighet att förbereda sig. Å andra sidan ville jag 
komma åt just de spontana svar som inte var resultat av reflektioner som annars inte skulle 
ha ägt rum.  
 
Ett av de antaganden jag berört i avsnittet om min förförståelse, handlar om att föräldrars 
läsvanor i barndomen och eventuella läsupplevelser är av stor vikt för fortsatta läsvanor 
och läsintresse – både vad gäller de egna läsvanorna och läsvanorna tillsammans med 
barnen. Detta antagande har resulterat i att jag lagt ganska stor vikt vid att referera 
informanternas utsagor om sina egna läsvanor, både under barndomen och under vuxen 
ålder, och kanske låtit mig påverkas mycket av detta i min analys. Detta bör man som 
läsare vara medveten om. Denna problematik gäller naturligtvis även för antagandet att 
föräldrars livssituation har stor betydelse för hur läsvanorna ser ut, även här både vad gäller 
de egna läsvanorna och läsvanorna med barnen. Jag vågar påstå att dessa faktorer 
säkerligen har betydelse, men hur stor vikt man bör lägga vid detta är svårare att säga. 
Dock har jag inga ambitioner att i denna uppsats besvara denna fråga, och lämnar den med 
konstaterandet att det för mig och i min uppsats fått en viss betydelse eftersom jag gjort 
valet att resonera kring dessa antaganden.  
 
Om man något förenklat kan säga att ovan nämnda antaganden haft betydelse för var jag 
ibland lagt tyngdpunkten i analysen, kan följande två antaganden sägas ha haft betydelse 
för vilka frågor jag velat få svar på i intervjuerna. Det första antagandet handlar om att bara 
de föräldrar som är genuint intresserade av bilderböcker funderar i termer av bra och dåligt 
i bemärkelsen hög eller låg kvalitet. Kanske hade jag förväntat mig att detta skulle vara 
ännu tydligare än vad informanternas utsagor verkar tyda på. Överlag verkar fina bilder 
vara något av det viktigaste för att en bilderbok ska anses vara bra, och inte många 
utvecklar detta resonemang. Jag hade förväntat mig att de mest läsintresserade skulle ha 
kommit in på mer konstnärliga, estetiska värden, men jag vågar påstå att nästan alla 
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informanter visade sig ha en ganska ”traditionell” syn på bilderbokens bilder, d.v.s. se 
bilderna som ett färgglatt komplement till texten, snarare än som konstverk i sig själva. Jag 
vill dock inte påstå att detta är särskilt anmärkningsvärt med tanke på hur lite 
uppmärksamhet bilden fått även i forskningssammanhang. Föräldrarna har mer åsikter om 
handlingsförlopp och ämnen i bilderböckerna , och detta är som tidigare påtalats mer 
uppmärksammat även i forskningssammanhang.  
 
Det andra antagandet handlar om att många föräldrar vet att läsningen är viktig för barn ur 
många olika synvinklar, men inte medvetet funderar kring detta och således inte heller 
definierat för sig själva vad detta innebär rent konkret. Detta tyckte jag mig också få 
bekräftat hos informanterna, men det intressanta här är kanske vad detta beror på. Som 
studerande på Bibliotekshögskolan vill man tro att detta har att göra med att bibliotekens 
utåtriktade verksamhet på exempelvis barnavårdscentraler och förskolor har gett resultat. 
Många föräldrar har kanske fått med sig kunskap om ämnet utan att egentligen reflektera 
kring det. Eller är det så enkelt som att man genom sin egen skolgång fått inpräntat i sig att 
läsning är nyttigt på många olika sätt? 
 
Min förförståelse har naturligtvis även betydelse för hur jag i analysavsnittet knyter 
samman resultat med teori och tidigare forskning. Det blir min helhetsbild av informanten 
som avgör om jag bedömer förhållningssättet vara exempelvis demokratiskt eller 
auktoritärt, och inte enstaka uttalanden. Dock får man vara försiktig med att se Seilmans 
tre förhållningssätt enbart som en hjälp till kategorisering, utan kanske snarare se dem som 
en hjälp att tolka och förstå informanternas utsagor. Små fragment, d.v.s. enstaka ord och 
meningar, kan mot bakgrund av de olika förhållningssätten ses i ett större sammanhang. 
Man får således hjälp att foga ihop delarna till en helhet. Att informanternas utsagor många 
gånger är väldigt nyanserade, behöver alltså inte ses som ett problem utan kanske snarare 
som en tillgång för uppsatsen, eftersom den genom detta får ett mer dynamiskt innehåll. 
Med en hermeneutisk utgångspunkt, d.v.s. att mening bara kan skapas eller förstås i ett 
sammanhang eller kontext, är detta ett naturligt synsätt. 
 
Som redogjorts för i ”Slutsatser” intar mina informanter ett förhållningssätt nära det 
Seilman skulle kalla demokratiskt. Man introducerar barnen till olika typer av böcker utan 
att för den skull gå in och styra helt. Dock måste man i detta sammanhang ifrågasätta hur 
medvetna informanterna är i sina resonemang och hur mycket som egentligen styrs av 
deras egna åsikter i en specifik valsituation. Hur medvetet är egentligen valet att låta 
barnen i hög grad själva bestämma sina bokval? Alltså - hur stor del handlar om medvetna 
val och hur mycket handlar om att föräldrarna inte har tid, ork eller intresse att blanda sig i 
valen?  
 
Seilmans tre förhållningssätt har alla, på ett eller annat sätt, en utgångspunkt i att 
föräldrarna har en medveten och välgrundad inställning till sina barns fritidsintressen och 
kulturkonsumtion. Även det förhållningssätt Seilman benämner laissez- faire, där 
föräldrarna inte blandar sig i barnens val och företaganden, grundas i ett resonemang där 
föräldrarna medvetet kommit fram till att inblandning skulle kunna vara till mer skada än 
nytta. Detta är dock inte alltid särskilt tydligt hos mina informanter. Dessa lägger sig inte i, 
men detta verkar inte vara ett resultat av resonemang kring en eventuell skadlig inverkan, 
utan snarare ett resultat av bristande intresse eller brist på tid och energi. Som jag nämnt 
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ovan är Seilmans tre förhållningssätt en hjälp till att förstå och tolka informanternas 
utsagor, och det är därför inget problem att mina informanter inte tydligt kan sägas tillhöra 
det ena eller det andra förhållningssättet. Dock får man ha i bakhuvudet att många föräldrar 
inte har den tid eller engagemang som Seilmans tre förhållningssätt grundas på, och att det 
således finns ytterligare en dimension av ämnet som inte fått någon större plats i denna 
uppsats.  
 
Att informanterna generellt har en demokratisk inställning till bilderböcker och barns 
läsning, är något som egentligen inte är förvånande. Även nämnda magisteruppsats av 
Andersson och Hansson, Vad tycker mamma att Kalle ska läsa? Vuxnas och barns 
attityder till barnlitteratur, tycks tyda på detta faktum. Ibland kan det säkerligen vara ett av 
föräldrarna medvetet val, men när det gäller huruvida barn bör ta del av vissa ämnen eller 
ej, har jag en känsla av att det ibland bottnar i en känsla av hopplöshet. Man kan helt enkelt 
inte skydda barn från allt hemskt eller allt sorgligt. Får barnen inte läsa om saker som 
väcker obehagliga känslor, så får de ändå ta del av detta på annat sätt; genom tv, tidningar 
eller bara genom att se vad som händer runt omkring dem.  
 
En intressant aspekt som framkommit under arbetet med denna uppsats, är det faktum att 
det upprepade gånger i uppsatsen blir tydligt att det som underhåller och uppskattas av 
barnen i bilderbokssammanhang, blir liktydigt med det man som förälder anser vara bra 
bilderböcker och således även ofta det man i första hand väljer att läsa. Det kan verka 
självklart att det är på det sättet, men när det dessutom upprepade gånger påtalas att det är 
av stor vikt att bilderböckerna inte har för mycket eller för svår text, och att det måste vara 
lagom med bilder i förhållande till text för att barnet inte ska tappa koncentrationen eller 
tycka att det är tråkigt, måste man ställa sig frågan vad det beror på att man som förälder är 
så mån om att barnet ska tycka att allt är så kul. Är det egentligen så viktigt att alltid bli 
underhållen och på gott humör? Och är det så viktigt att förstå allt man läser eller ser?  
 
Att välja säkra kort, d.v.s. roliga böcker med fina bilder och glada färger som inte ställer 
för höga krav på barnen, för att få dem lugna och nöjda, är kanske inget konstigt i sig. 
Dock kan jag inte låta bli att dra paralleller till den debatt om curlingföräldrar som under 
senare tid varit synlig både i tidningar och tv. I en artikel i Svenska dagbladet (2004) 
intervjuas den danske barnpsykologen Bent Hougaard om fenomenet, och han beskriver 
curlingföräldrar som föräldrar som behandlar sina barn som ”gulan i ägget”, d.v.s. barnen 
är skyddade från allt ont. Föräldrarna gör livet perfekt för sina barn genom att se rva dem på 
alla tänkbara sätt, samtidigt som de lider av dåligt samvete för att inte räcka till. Hougaard 
påpekar att man måste våga ta konflikter med sina barn därför att barnen inte annars lär sig 
lösa några konflikter och därför även riskerar att få ta desto hårdare smällar som vuxna.72 
Jag tycker mig se att många av mina informanter blir en del av just detta när de främst vill 
läsa sådant som underhåller barnen och som inte skapar några inre konflikter hos dem. Det 
kanske även här är så att man i viss mån har dåligt samvete över att den tid man lägger på 
barnen inte upplevs som tillräcklig, och att man för att man vill att barnen ska må bra, läser 
sådant som får dem på gott humör. 

                                                 
72 Carling, Maria 2004-01-12. Högt pris för friktionsfri barndom, Svenska Dagbladet. 
http://www.svd.se/dynamiskt/idag/did  
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En annan reflektion handlar om den skräplitteraturdebatt som verkar ha fått så mycket plats 
under den tid då mycket av den refererade litteraturen skrevs , d.v.s. främst under 80-talet. 
Bara två av informanterna berör fenomenet, och kanske är det inte förvånande att det är 
just de informanter som har språk som en del av sitt arbete. Inte heller de intervjuade 
föräldrarna i Andersson och Hanssons magisteruppsats verkar medvetna om problematiken 
kring skräplitteraturen. Kanske är det så att begreppet ”skräp” inte används eller använts i 
dagligt tal, bortsett från i kretsar där intresset fö r litteratur är relativt utbrett, och att det 
därför är ett begrepp man inte använder och heller inte känner till om man inte kommer 
från en sådan miljö. Förvånande är dock inte att debatten idag kanske snarare handlar om 
våldet i barnkulturen och dess påverkan på barn. I ett samhälle där våld är vardagsmat i 
medierna, måste detta ses som en naturlig utveckling.  
 
Ytterligare en reflektion är att informanterna rent generellt inte ger intryck av att reflektera 
särskilt mycket över det de läser eller varför de läser för sina barn. Man ser framförallt 
läsningens instrumentella betydelse; d.v.s. man läser för att barnen ska lugna ner sig eller 
somna, eller man läser för att barnen ska underhållas o.s.v. Väldigt få exempel visar på att 
man vill att barnen ska uppskatta litteraturen i sig. Litteraturen får betydelse i andra 
sammanhang, men inte i sig själv. Kanske beror det på småbarnsföräldrars ofta stressiga 
livssituation, och kanske är detta något biblioteken skulle kunna arbeta mer med. 
Sagostunder är ett exempel på bibliotekens insatser för att visa barn litteraturen för vad den 
är i sig själv, och inte vilka praktiska funktioner den kan fylla, men kanske finns det 
mycket man skulle kunna utveckla. Här skulle biblioteken kunna få en betydande roll. 
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9 Sammanfattning 
 
Syftet med uppsatsen har varit att få en uppfattning om föräldrars attityder till bilderböcker 
och barns läsning av dessa. De frågeställningar som genomsyrat uppsatsen är:  
 

- Hur karaktäriserar föräldrar bra/dåliga bilderböcker? 
- Hur resonerar föräldrar kring läsningens betydelse för barn?  
- Finns det ämnen man som förälder vill/inte vill att barnen konfronteras med i 

bilderböckerna? Vilka i så fall och varför? 
- Hur resonerar föräldrar vid köp eller lån av bilderböcker till sina barn?  

 
Den tidigare forskning som presenterats har så gjorts med utgångspunkt i 
frågeställningarna. Mitt eget material har erhållits genom kvalitativa intervjuer med sju 
informanter. Informanterna har varit av båda könen och i något skiftande åldrar, men med 
det gemensamt  att de alla har minst ett barn i åldern 3-6 år. 
 
Min utgångspunkt har varit hermeneutisk, vilket inneburit att jag lagt stor vikt vid min 
egen förförståelse och det sätt på vilket den kan ha betydelse för uppsatsen.  
 
Som teori har jag använt mig av Uffe Seilmans kategorier av föräldrars attityder till barns 
fritidsintressen och kulturkonsumtion. De tre förhållningssätten är: 
 

- Auktoritär hållning, som karaktäriseras av att föräldrarna bestämmer såväl innehåll 
som sammansättning av barnens fritidsaktiviteter, därför att man anser sig veta vad 
som främjar deras utveckling på längre sikt.  

- Laissez-faire, som innebär att man ser barnens fritidsintressen som en individuell 
angelägenhet och anser att inblandning är mer skadlig än nyttig.  

- Demokratisk hållning, vilken innebär att man engagerar sig i barnens intressen utan 
att försöka styra dem i någon speciell riktning, men samtidigt ser till att barnen 
utvecklar allsidiga intressen.  

 
Det har visat sig att mina informanter berör många av de värderingskriterier och aspekter 
av bilderböcker och barns läsning som även nämns i den refererade tidigare forskningen. 
Dock tar man även upp faktorer av mer praktisk karaktär, d.v.s. man lägger ett praktiskt 
perspektiv på framförallt bilderbokens betydelse för barnen. 
 
Informanterna intar generellt den hållning Seilman skulle kalla demokratisk, så till vida att 
barnens smak och vilja genomsyrar alla frågeställningar. Man försöker inte medvetet styra 
barnet i någon särskild riktning, även om man i vissa fall kan skönja vad man skulle kunna 
kalla auktoritära tendenser. Detta handlar om de situationer då informanternas tycke och 
smak blir framträdande och förmodligen skulle påverka valet av bilderböcker och åsikterna 
om vilken betydelse läsningen skulle kunna ha för barnen.  
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Bilaga: Intervjuguide  
 
1. Berätta lite om dig själv! 
 
2. Läsvanor förälder – barn?  Bilderboksintresse? 
 
3. Hur skulle du beskriva en bra bilderbok? Ex? 
 
4. Hur skulle du beskriva en dålig bilderbok? Ex? 
 
5. Vad tror du att läsningen har för betydelse för barn? 
 
6. Finns det ämnen du inte vill att barnet ska konfronteras med i bilderböckerna? Vilka? 
Varför? 
 
7. Finns det ämnen du vill att barnet ska konfronteras med i bilderböckerna? Vilka? 
Varför?  
 
8. Hur resonerar du när du väljer en bilderbok till ditt barn? 
 
9. Berätta om hur det kan se ut när du och ditt barn läser tillsammans? Specifik situation! 
 
10. Är det något annat du funderar på när det gäller bilderböcker och barns läsning? 


