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Abstract

The aim of this master thesis is to examine how much parents interfere with their children's
choice ofliterature and ifthey have an inf1uence on what their children read. lt also includes
the children's point ofview as weil as the librarian's.
Twenty-one children answered a questionnaire, fourteen parents and one librarian were
interviewed. An attempt was made to di vide their answers into several sections and to compare
the results with extensive source material.
The result shows that the parents in our study, from a general point of view, are interested in
what their children read, but they do not influence them into certain types of literature by
purpose.
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1.

Inledning

Vad anser vuxna vara bra skönlitteratur för barn? Vad tycker barnen själva är bra litteratur?
Överensstämmer deras åsikter helt och hållet eller skiljer de sig mycket åt? Vad skiljer dem i
så fall åt, och vilka konsekvenser får då detta?

1.1

Bakgrund

Ovanstående frågor har dykt upp vid ett flertal tillfållen hos oss båda två, bl.a. vid arbete med
barn och vid umgänge med barn privat. Genom att skriva denna uppsats har vi fått en chans
att få utveckla våra frågor och studera allt detta närmare. Kanske även, fdrhoppningsvis,
kommer vi att få några svar på en deJ av våra frågor.
Vår grundtanke var, innan vi började med denna undersökning, att det faktiskt är de vuxna
som väljer utbudet av litteratur for barn, vare sig barnen tycker om det eller inte.
Recensenterna har t. ex. indirekt makten att styra vad som är gångbart på marknaden. Vi tror
då att föräldrarna i sin tur påverkas av recensionerna och resonerar därefter, vilket medför att
barnen f'ar ta konsekvenserna av föräldrarnas bokval åt dem. Vi funderar på orri en del
föräldrar tycker att barnen får välja sin litteratur helt själva och bara nöjer sig med att barnen
läser över huvudtaget. Kanske andra endast tar reda på vad barnen läser, så att det inte är vad
som helst, medan några t.o.m. vill styra barnen i en viss riktning av litteratur, typ klassiker. I
många fall vill man möjligen rekommendera de böcker man läste själv som barn och som
ligger undanstoppade på vinden. Speciellt när det rör sig om val av högläsningsbok, då antar
vi att föräldern ofta väljer något som han/hon själv tycker är roligt att läsa högt.
Hur ter sig detta då när föräldrarna kommer till biblioteket med sina barn? Får barnen gå till
sin avdelning och välja i lugn och ro eller vill föräldrarna vara med redan från början och
hjälpa till vid bokvalen? Hur ser barnbibliotekariens erfarenheter av detta ut? Märker han/hon
att föräldrarna vill påverka valet i vissa fall?
Vi hoppas som sagt kunnafå en liten bild av hur det kan se ut i en jäinforelse mellan föräldrar
och barn. För att kunna belysa detta kommer vi att använda oss av en ·empirisk
undersökningsmetod, gjord i två skolor i en västsvensk kornmun under hösten 1996.
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1.2

Problemformulering

Hur ser vuxnas syn på barnlitteratur ut, i någon månjämfört med barnens syn på densamma,
så som det framkommit vid en undersökning av fjärdeklassare och deras föräldrar vid Läseby
och Bokebyskolor i en västsvensk kommun? Hur ställer sig i jämförelse barnbibliotekarien ·
som vuxen och yrkesman till barnlitteraturen samt dennes erfarenheter av möte med vuxna
och barn i fråga om barnboksval?

..
1.3

Syfte

Enligt ovanstående problemformulering är syftet med vår magisteruppsats att fårsöka få en
uppfattning om huruvida vuxnas och barns attityder till barnlitteratur skiljer sig åt. Vi har i
huvudsak inriktat oss på att försöka :ta fram vad föräldrarna önskar att deras barn läser och
järnfåra detta i någon mån med vad barnen själva uppger att de tycker om att läsa. Vidare
tänker vi .undersöka föräldrarnas intresse i stort för barnens val av litteratur och om de håller
sig ajour med aktuell barnlitteratur. Dessutom tänker vi söka kunskap om varifrån barn och
vuxna hämtar impulser till att välja sin litteratur. Vi önskar även få biblioteksvärldens syn på
bra och dålig barnlitteratur, barnboksval och föräldrarnedverkan och ställa detta i jämförelse
med vad vi far fram i våra empiriska undersökningar med barnen och deras föräldrar.

1.4

Frågeställningar

Problemställningen och syftet har fatt bilda grund för följande frågeställningar:

*

Föredrar barn och föräldrar samma slags böcker?

*

Har föräldrar åsikter om barnens val av litteratur och deltar de aktivt i barnens
bokval?

*

Anser föräldrar att det finns det något olämpligt i barnböcker som barnen inte
bör läsa?

*

Är det viktigt får föräldrar att barnen lär sig något av det de läser?

*

Läser föräldrar barnbokskritik ochfeller barnboksrecensioner?

*

Vad är barnbibliotekariens
erfarenheter av foräldraengagemang. i barnens
. .
~

bokval?

*

Läser bibliotekarier barnbokskritik och/eller barnboksrecensioner (förutom
BTJ :s sambindningshäften)?
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1.5

Uppläggning

Vi vill for enkelhetens skull börja med att tala om att alla blockcitat redovisas med mindre
teckensnitt än övrig text for att lättare kunna urskiljas.
I de kommande avsnitten avser vi att ta upp följande:
I metodavsnittet inleder vi med att beskriva hur vi gått till väga när respondentema skulle
. väljas ut och även värt förfaringssätt då urvalet av barnlitteraturen skulle ske. Vidare ingår
proceduren med barnens bokval och läsning samt den efterfciljande enkäten till eleverna. Ä ven
tillvägagångssättet vid de olika intervjuerna belyses. Kapitlet avslutas med en kort
beskrivning av respektive skolor samt huvudbiblioteket i Kommunen (se nedan, kap. 2
Metod) och en redogörelse för den litteratur vi funnit vara av betydelse för vår studie.
Nyss nämnda litteratur kommer vi att fördjupa oss i ytterligare under rubriken Teori. I samma
kapitel ingår även ett avsnitt om hur synen på barnböcker har förändrats genom århundradena
och hur debatten om barnlitteratur ser ut idag. Likaså har vi här valt att beskriva det
utvecklingspsykologiska stadium, i vilket man kan anta att tio-åringar befinner sig.
I presentationsdelen tänker vi redovisa resultatet av enkäterna for sig. Därefter följer en
diskussion av det sammanlagda resultatet av intervjuerna och vissa intressanta delar av
.

'

enkäterna, vilket kommer att ställas emot teoretiskt material och våra egna synpunkter. Allt
detta kommer att ordnas efter olika frågekategorier.
slutdiskussionen tar upp vad vi kommit fram till i våra undersökningar och slutligen följer en
sammanfattning, där vi kommer att beskriva i korthet vad vårt arbete har gått ut på.
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2.

Metod

Vi har tänkt att använda oss av både intervjuer och enkäter vid vår undersökning eftersom vi
ansåg det vara nödvändigt att kombinera dessa båda metoder med tanke på vad vi ville få fram
av de olika informant- och respondentgrupperna. Studien blir alltså främst kvalitativ, men
även i viss mån kvantitativ. Undersökningen med barnen gör vi i form av enkäter med både
fasta och öppna svarsalternativ eftersom vi anser detta vara bäst med tanke på att vi dels vill
ha med deras egna funderingar dels att vi lätt ska kunna behandla vissa svar. Då vi inte kan
dela ut så många enkäter, (antalet elever i berörda klasser är sammanlagt endast 21 st), tror vi ·
oss inte kunna dra några generella slutsatser av resultatet. Undersökningen med föräldrarna
och bibliotekarien görs i form av intervjuer med bandspelare i de flesta fall, eftersom vi här
vill få ut så uttömmande svar som möjligt. Dessutom är det lättare att få någon slags
diskussion kring ämnet vid intervjuer.
Eftersom vi avser att göra hela denna undersökning anonym, har vi valt att ge orterna de
fiktiva namnen Läseby och Bokeby. Vilken som är vilken spelar mindre roll, eftersom vi inte
tänker jamfora orterna med varandra. Dessutom låter vi kommunen helt enkelt heta
"Kommunen" och bibliotekarien vi intervjuat kallas "bibliotekarien". Alla föräldrar har fått
varsin sifferbenämning. Fjärdeklassarna kallar vi omväxlande "barnen" eller "eleverna".

2.1

Procedur

I de följande avsnitten redovisas hur vi gått till väga vid vår undersökning både vad gäller
urvalet av skönlitteratur och respondentemas roll i studien. Dessutom tänker vi även ta upp de
provundersökningar vi gjorde innan den egentliga undersökningen kunde ta sin början.

2.1.1

Urval av respondenter

Då vi skulle välja våra respondenter utgick vi till en början från föreläsningar i kursen
"Människans förhållande till bibliotek" (Kursen ingår i utbildningen Biblioteks- och
· informationsvetenskap vid Högskolan i Borås). Vid dessa tillfållen diskuterades förhållandet
att barn i sjätte klass och i vissa fall även i femte klass redan har tagit steget från barnlitteratur
över till urigdoms- och till och med vuxenlitteratur. Med detta i åtanke riktades så vårt intresse
mot fjärde klassens elever. Då den vuxna aspekten skulle införas i ämnet, beslöt vi att gå ut
med förfrågan till barnens föräldrar, om de var villiga att medverka i värt projekt.
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Barnbibliotekarien på huvudbiblioteket i Kommunen har kontakt med skolorna, bl.a. genom ·
återkommande bokprat, och det var därför önskvärt att fråga honom om han hade möjlighet att
på liknande sätt som föräldrarna ställa upp for intervju.
De skolor som skulle ingå i studien valde·s ut p.g.a. att en av oss bor i närheten av dem och vi
var tämligen säkra på att någon undersökning av detta slag inte hade utförts där tidigare. Vi
tog en förstakontakt med berörda lärare på våren 1996. Lärarna i höstens blivande
fjärdeklasser på respektive skola gick vänligt oss till mötes och lovade att vi skulle fä
använda några svensklektioner i början av höstterminen 1996 för att fä genomfora våra
undersökningar.

2.1.2

Provenkät och provintervju

Vi gjorde alltså en provenkät undervåren 1996 med några fjärdeklassare på en skola i
västsverige. Anledningen till detta va:t att vi ville fä tips på vilka slags böcker barn i denna
ålder kan tänkas välja att läsa. Vi hade redan börjat läsa barnlitteratur till vår uppsats men vi
ville vara säkra på att vi inte var helt fel ute. Läraren tog vänligt emot oss och vi fick använda
en lektion till vår undersökning. Barnen som var 13 till antalet, ganskajämnt fördelade ·m ellan
pojkar och flickor, var också villiga att ställa upp fastän de visste att det bara rörde sig om en
"provomgång". Enkäten till dessa barn gick ut på att vi ville ha reda på vad man läser i denna
ålder, vilken svårighetsgrad det ska vara på texten och vilket innehåll det ska vara på böckerna
för att de ska vara bra. Vidare ()ckså hur ofta man läser.böcker, varifrån man får sina tips på
bra sådana och om man diskuterar böcker med föräldrar, kompisar och lärare.
Svarsfrekvensen var l 00% och vi fanns hela tiden till hands om de ville fråga om något som
var oklart.
Det visade sig att det skilde ganska mycket på hur långt man kommit i sin läsutveckling, vi
fick nfunligen tips på böcker på allt från Vilhelm Mobergs utvandrarserie till H. A. Reys
bilderbok Nicke Nyfiken. Många av alla dessa tips ansåg vi dock att vi kunde ha användning
for i vårt urval till vår kommande undersökning. Barnen hade även i sin ägo en litteraturlista
på böcker som de läst tidigare under året och denna fick vi också ta del av. För övrigt tyckte vi
att enkäten fungerade som vi tänkt oss och vi

k~nde

använda den som underlag till den riktiga

enkäten.
Provintervjun skedde i början av vårterminen 1996 och tilldrog sig i ett uppehållsrum på
Högskolan i Borås. Respondenten var en manlig förälder, dock till något mindre barn än de vi
tänkt inrikta oss på, men eftersom det mest var frågornas karaktär vi var intresserade av att
testa, ansåg vi att barnens ålder i detta fall var av mindre vikt. Intervjun skedde med ·
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bandspelare och vi var dels ute efter hur lång tid det hela skulle ta, dels att se hur våra frågor
fungerade. Efteråt märkte vi att vi fick korrigera några småsaker, inget av större vikt, men i
övrigt avlöpte det väldigt bra. Hela intervjun tog ca 45 minuter.

2.1.3

Vårt urval av barnlitteratur

En fOrsta tanke som gallde den undersökningsmetod som avsåg barnen, var att vi förutom
enkäter till eleverna rörande deras bokval, också ville arbeta med ett konkret material i form
av barnböcker. Dessa böcker ämnade vi ha med oss ut i klasserna och bokprata om och vi var
nyfikna på om barnen skulle vilja låna dem. Alltså tornade ett stort problem upp sig framfor
oss: Vad for slags böcker skulle vi välja? Ganska snart hade vi klart för oss att det var
skönlitterära böcker vår undersökning skulle gälla. Vi uteslöt alla böcker med uttalat religiöst
budskap eftersom vi inte ville lägga in denna aspekt i vår undersökning. K var fanns då ett
enormt utbud av barnböcker, i vilket vi bokstavligen stod och famlade planlöst. Vilken
barnlitteratur, passande for tioåringar, skulle ingå i vårt urval? Hur tjocka skulle böckerna
vara? Hur tunna? Vad skulle de ha for innehåll? Hur skulle texten se ut? Hur många böcker
skulle vi ha med? Hur gamla böcker? Hur nya? Skulle sortimentet bestå av kvalitetslitteratur?
Av s.k. skräplitteratur? Vad tycker rorresten tioåringar om att läsa? Vad for slags böcker ratar
de? Bryr de sig överhuvudtaget om, om ett par for dem främmande vuxna kommer och vill
"pracka på" dem böcker? Kornmer de att bli inspirerade och låna av oss?
Vi genomförde, som sagts ovan, en provenkät i en fjärde klas·s i slutet av vårterminen 1996.
Denna gav oss en del värdefulla boktips, av vilka vi beslöt att ta fasta på en del. Likaså fanns
det listor på favoritböcker for olika årskurser i Wåhlin, Barnens tre bibliotek, 1994. Vi
jämforde klassens boktips med dessa listor och fann att Enid Blyton, Ole Lund Kirkegaard,
Astrid Lindgren och Carolyn Keene lågt högt uppe på topplistan i bägge fallen. Böcker av
dessa forfattare var förhållandevis gamla, men verkade ändå ha bibehållit sin popularitet.
Givetvis föreslås på båda ställenajämte de nyss nämnda, även nyare författare som Viveca
Sundvall och Anders Jacobsson l Sören Olsson. Ändå foddes tanken att koncentreringen
skulle ske på den äldre bamlitteraturen. Dels var vi nyfikna på om den fortfarande var gångbar
bland dagens barn, dels på om foräldrarna kände igen en del av litteraturen från sin egen
barndom. Dessutom ville vi veta om det var vanligt att man i så fall rekommenderade denna
äldre välkända litteratur till sina barn. Ytterligare skäl till vårt urval av äldre böcker var att
bibliotekens bestånd delvis består av äldre litteratur och att barnen som låntagare kommer i
kontakt med detta.
Med ledning av de boktips som nämnts ovan började vi att läsa ba~- och ungdomsböcker,
sammanlagt ca ett 40-tal. Några foll bort på grund av sina religiösa budskap, eftersomvi valt
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att inte lägga in denna aspekt i undersökningen. Andra bedömde vi vara alltför språkligt och
innehållsmässigt avancerade för fjärdeklassare. Ut det kvarvarande sortimentet valde vi
nedanstående 14 titlar. Årtalen som anges direkt efter böckerna visar den upplaga barnen läst.
I de fall där inget årtal inom parentes angivits, betyder detta att barnen har fått läsa den första
svenska upplagan.
* Blyton, Enid.

Fem går ifä.llan

1969 (l :a sv. uppl.
1957)

* Edelfeldt, Inger:

Missne och Robin

1980

* Haller, Bent:

Kaskeloternas sång

1994 (1:a sv. uppl.
1987)

* Hellner, Katarina:

Måndalen

1975

* Ibbotson, Eva:

Den stora späkräddningen

1977

* Keene, Carolyn

Kitty och späkvagnen

1977 (1 :a sv. uppl.
1971)

* Kirkegaard, Ole Lund

Gummi-Tarzan

* Lindgren, Astrid

Madicken och Junibackens Pims

1976
1976 .

* Möller, Cannie

Kriget om källan

1983

* Nilsson, Bo Sigvard

Välj rätt, Anders!

1985

* Nilsson, Ulf

Fyrens hemlighet

1991

* Sandwall-Bergström, Marta · Kulla-Gulla

1972 (l:a sv. uppl.
1945-46) .

* Wallin, Marie-Louise

Strawben y betyder smultron

1983

* Wilder, Laura Ingalis

Det lilla huset i stora skogen

1978 (l:asv. uppl.

1963)
En del av de slutligen utvalda böckerna var klara favoriter, andra tyckte vi inte alls om.
Däremellan fanns ett "grå skikt" av litteratur, som vi fann varken vara bra eller dålig. Vi
funderade länge på om de nyare böckerna om Bert och Sune av Anders Jacobsson/Sören
Olsson skulle ingå i vårt sortiment av böcker. Med rädsla för att de skulle vara så populära att
barnen direkt skulle välja dem, utan att ens titta på de övriga böckern~ valde vi att avstå ifrån
dessa.

Vårt utlåtande om de utvalda titlarna är som följer:
Enid Blytons Fem går i fällan: Det positiva med boken är att den är spannande och har en
intrig. Språket är acceptabelt, med relativt korta meningar. och inga svåra ord. Den är
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orealistisk, ·så till vida att barnen som är bokens huvudpersoner ter sig alltför rediga och kloka,
och närmast framställs som små vuxna människor. Skurkarna framställs klicheartat och tilliten
till överheten (polisen och samhället) är påfallande. Detta är en bok vi tror att många föräldrar
känner igen från sin barndom. Omslaget på 11 Vårtt upplaga är av äldre snitt än de senare
upplagornas. Detta skulle kunna innebära att föräldrarna i högre utsträckning än barnen
attraheras av boken.
Inger Edelfeldts Missne och Robin: En spännande bok med fortätad stämning som hanqlar om
det godas kamp mot det onda i en fantasy-artad skogsvärld. Den kan med sin tvetydighet te
sig både skrämmande och vacker. Detta är kanske en bok som passar något äldre barn än
tioåringar men goda läsare bland barnen i vår undersökning kan säkert; klara av den. Vi kan
tänka oss att det finns ett behov hos dessa.att 11 gå vidaren och läsa lite mera avancerade
böcker. Omslaget är tecknat i en grå-röd fårgton och ger oss signaler av mystik och spänning.
Däremot tror vi att barnen kanske inte dras till ~oken just på grund av att omslaget kan
uppfattas som tråkigt.
Bent Hallers Kaskeloternas sång: Handlar om valungen Tångöga och hans kamp för
överlevnad i ett allt mer förorenat hav. ·Förhållandet goda djur och onda människor är tydligt.
Boken är trevligt skriven och budskapet är att värna om miljön. Här forsöker man träffa
barnens hjärta via djuren. Det är en bok som känns angelägen att barnen har fått stifta
bekantskap med. Omslaget är tecknat och föreställer två valar som simmar i havet.
Katarina Hellners Måndalen: En spökhistoria som bitvis är både spännande och rolig. Tyvärr
störs läsandet av huvudpersonernas osannolika sociala förbindelser där en 11-årig pojke är
bästa kompis med en 7-årig tjej. Dessutom förekommer några ungdomar i 18- 20-årsåldem,
som inte verkar ha annåt att göra än att ta med barnen ut på utflykter eller andra
sysselsättningar. Boken är dock av den typen som man aldrig villlägga ifrån sig utan att ha
läst färdigt den. Som fängslande späkberättelse platsar den klart i vårt urval. Omslaget är
mörkt och murrigt och man får anstränga sig for att urskilja vad det föreställer.
Eva Ibbotsons Den stora spökräddningen: En bok med betoningen mera på humor än på
spöken. Handlingen består i stort sett av att en engelsk internatskalepojke hjälper en hemlös
spökfamilj att hitta en ny bostad. I botten ligger ett miljöbudskap till läsaren.
Personskildringarna är mustigt ·och utförligt beskrivna. Den är omnämnd flera gånger i vår
provenkät som en bra och rolig bok. I vårt urval förekom den med två olika omslag, ett ganska
mörkt och dystert sådant och ett annat betydligt ljusare och gladare.
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Carolyn Keenes Kitty och spökvagnen: En av mångfalden Kitty-böcker med spännande
handling. Boken har ganska bra språk, men hjältinnan är orealistisk eftersom hon klarar av
alla svårigheter som kommer i hennes väg. Den är generaliserande eftersom de goda är
ljushyllta och de onda är svartmuskiga, vilket även gör boken rasistisk och nedvärderande av
vissa människogrupper. Den är också idealiserande - allting ordnar sig till sist, för Kitty
vinner alltid. Handlingen är rorutsägbar men den är intressant för vår undersökning att ha med
av samma anledning som ror Fem-boken (se ovan). Omslaget är från 70-talet och skall
illustrera eri bit av handlingen i boken med Kitty i fokus.
Ole Lund Kirkegaards Gummi-Tarzan: Handlar om Ivan Olsen som är hackkyckling både i
skolan och hemma. Den innehåller stor text och relativt många bilder, vilket kan locka barn
som inte är så goda läsare. Den tar upp problemet med mobbning. Boken är skriven på ett
humoristiskt sätt, men har många bottnar, inte minst till vuxna om problemet med att barn
mobbas av kamrater. Den var också oerhört populär för några år sedan och vi är nyfikna på
om den fortfarande är det. Omslaget är väldigt färgglatt med mustigt tecknade figurer.
Astrid Lindgrens Madicken och Junibackens Pims: Den välkända bamboksfiguren Madickens
liv och leverne i sekelskiftets Sverige gestaltas. Bokens budskap är att ·ana människor är lika
mycket värda, även de på samhällets skuggsida. Möjligen kan Astrid Lindgrens böcker kännas
något uttjatade, men det kändes ändå viktigt att ha med någon av hennes böcker, eftersom de
är en så stor del av svenskt bamboksliv. Omslaget är färgglatt och tecknat av Ilon -Wikland,
som illustrerat många av Astrid Lindgrens böcker.
Cannie Möllers Kriget om källan: En bok med bra och lättfattligt språk. Berättelsens handling
stegras från böljan till slut, verkar trolig och logisk och har en spännande och intressant intrig.
Två folkstammar konkurrerar om en enda källa med dricksvatten. Möjligen kan man ana ett
visst politiskt budskap, men detta känns i så fall inte negativt. Vi tyckte helt enkelt att det var
en bra bok, som vi gärna ville presentera för barnen. Bokens omslag är dramatiskt tecknat och
visar en krigisk situation ur bokens handling.
Bo Sigvard Nilssons Välj rätt, Anders!: Denna bok har ett bra och lätt språk med enkla och
korta m_eningar. Bokens huvudperson tvingas att välja mellan olika fritidshitressen som sport,
kärlek eller musile Den är skriven för att vara lättläst och en god läsare kan komma igenom
boken snabbt. Barn kan känna igen sig i de vardagliga problemen, men behandlar samtidigt
alltror många olika teman. Den innehåller inget av rasism eller nedvärdering. Vi tyckte att det
var en bra ·p ojkbok. Dess omslag kan uppfattas som tråkigt, eftersom bilden är ganska liten
och färglös. I mitten är ett färgfoto placerat, som ska föreställa bokens huvudperson:

9

UlfNilssons Fyrens hemlighet: Boken har ett bra språk och spännande, deckaraktig handling,
vilken dock tenderar att bli något ologisk. Den är bitvis moraliserande, men innehåller inga
generaliseringar. Händelseförloppet känns ibland osannolikt. Texten går snabbt att läsa och
kan passa som spänningsbok får både pojkar och flickor. Omslaget är tecknat i fårg och ser
väldigt spännande och tilltalande ut.
Martha Sandwall-Bergströms Kulla-Gulla: En klassiker som vi trodde att många fåräldrar
skulle känna igen. Bokens handling är gripande, men känns orealistisk, med många lyckliga
tillfälligheter och en huvudperson som är alltigenom god. Språket är bra och vi tror att många
flickor kan tänkas välja den. Omslaget är tecknat med Kulla-Gulla i fårg i förgrunden och en
bruntonad bakrund.
Marie-Louise Wallins Strawbeny betyder smultron: Mycket bra och lättfattligt språk, med
spännande handling, som tar upp många emotionella teman. Den beskriver hur felaktigt det är
med rasism, möjligen med en politisk touche. Boken är framställd logiskt och absolut
realistiskt. Den går snabbt att läsa och är en bra hästbok för både flickor och pojkar. Tyvärr
gör baksidestexten ej boken rättvisa. Framsidan är tecknad i murriga fårger och föreställer en
pojke och en flicka som sitter på en häst.
Laura Ingalls.Wilders Det lilla huset i stora skogen: En trivsam berättelse med ett
genomgående l~gt tempo, vilket kan uppfattas som både bra och dåligt. Vardagens bestyr i ett
jord- och skogsbruk i 1800-talets USA är den allt Överskuggande handlingen. Den är
moraliserande - sköter man sig och är ärlig och duktig, blir allt bra. Säkert en bok som kan
passa en del flickor. Boken har ett tecknat omslag som ser väldigt harmoniskt och trivsamt ut,
med huvudpersonen i blickpunkten.

2.1.4

Barnens bokval och läsning

Som tidigare nämnts i avsnitt 2.1.1, genomfårdes undersökningen i två fjärdeklasser, med i3
respektive 8 elever, alltså sammanlagt 21 barn. Vi har bemödat oss om att ha med många
exemplar av varje boktitel. Anledningen till detta.är att barnen verkligen skulle ha möjlighet
att välja fritt, utan att hindras av att någon bok kanske hade tagit slut. I båda klasserna hade
läraren fårberett el evenia på att vi skulle komma, men i övrigt inte gått så noga in på vad

vi.

skulle göra. Vi inledde med att presentera oss och fårklara vad vi höll på med (uppsatsen) och
att vi därfår behövde barnens hjälp med att genomfåra vår undersökning. Dessutom skickade
vi med varje elev en fårklarande lapp till hemmet, som dess~tom var försedd med en talong,
där vi bad intresserade fåräldrar att anmäla sig får intervju (Se Bilaga 1).
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Därefter var det dags for bokprat Varje bok visades upp och fick en kort presentation.
Böckerna lades fram på katedern och eleverna fick sedan gå fram och forsöka välja. Vi
betonade noga att de skulle ta god tid på sig och gärna titta på alla böckerna, bläddra i dem
och kanske läsa en bit innan de bestämde sig. Samtliga elever verkade pigga på att bekanta sig
med litteraturen och alla valde till slut var sin bok, som de fick behålla i två veckor.
Själva läsningen fick sedan klassläraren besluta om. I en del fall fick barnen läsa i skolan,
andra fick ta hem böckerna och läsa på fritiden. Vi hade inte kravet att barnen tvunget skulle
läsa ut böckerna om de inte hann, eller om de tyckte att boken var dålig. Dock menade vi att
de i alla fall skulle ha läst så pass mycket att de kunde bilda sig en uppfattning om bokens
kvalitet.

2.1.5

Enkät till barnen

Två veckor efter att vi presenterat och lämnat böckerna till barnen återkom vi till skoloma for
att genomfora vår enkät. Alla barn hade antingen läst ut sin bok eller åtminstonde läst så
mycket att de visste vad de tyckte om den. Dessutom verkade alla relativt nöjda och benägna
att genast börja berätta om "sin" bok. Vi delade ut enkäterna och forklarade hur vi ville att det
skulle gå till. Naturligtvis fanns vi båda kvar på plats under tiden om det var någon som ville
fråga om något. Ä ven läraren fanns kvar eftersom det i några fall fanns lässvaga elever som
behövde hjälp med att läsa enkätfrågorna. Hela undersökningen med enkäterna tog ungefår en
lektionstimme, d.v.s. ca 40 minuter (se Bilaga 2).

2.1.6

Intervjuer med föräldrarna

Vi skickade med barnen talonger hem första gången vi träffade dem, innehållande bl.a.
förfrågan om .föräldrarna kunde ställa upp på intervju (se Bilaga 1). Dessa återkom besvarade
tilllärarna på de båda skolorna. Lärarna i sin tur vidarebefodrade talongerna till oss så att vi så
fort som möjligt kunde bölja ringa upp foråldrar som sagt ja. Antalet foråldrar som kunde
ställa upp blev till slut 14 stycken. Vi hade fätt lov att vara på skoloma i de fall där föräldrarna
inte hade möjlighet att ta emot oss hemma, så foräldrama fick i princip både bestämma tid och
plats. Bandspelare forekom i de flesta fall utom där foråldrarna uttryckligen hade bett om att
fä slippa detta eller i .de fall där bandspelaren helt enkelt strejkade får oss. Föräldrarna fick
forst titta

på vårt sortiment av böcker och därefter välja ut .en eller flera av dem som de ansåg

verkade vara bra. Därefter skedde själva intervjuerna, som tog mellan 30 och 50 minuter
beroende på hur mycket som sades. Sedan skrev vi ut intervjuerna och skickade dessa till
valje respondent for godkännande eller eventuella tillägg och ändringar av text. Vi ville ha
allas namnteckning på utskrifterna för att på så sätt ta deras skriftliga godkännande att
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använda oss av intervjumaterialet Frågorna vi hade som underlag till vår intervju finns med i
Bilaga 3.

2.1. 7

Intervju med bibliotekarie

Intervjun med bibliotekarien gick till på ungefår samma sätt som med föräldrarna. Vi använde
oss av bandspelare och det hela tilldrog sig i en av lokalerna på biblioteket i Kommunen.
Eftersom vi diskuterade ganska mycket blev denna intervju lite längre än de med föräldrarna,
närmare bestämt ca l Y2 timme. Vad som var mest intressant i det här fallet var vilka
erfarenheter bibliotekarien har av föräldrarnas engagemang i deras barns val av litteratur. Vi
ville dessutom veta vilken inställning bibliotekarien själv har till barnlitteratur och i viss mån
vilka kvalitetskrav han har på litteratur som ska finnas på biblioteket. Re~~mltatet av vår
intervju diskuteras i avsnittet Presentation av resultat och analys samt diskussion och de
frågor vi hade som underlag till vår diskussion fim1s med i Bilaga 4.

2.2

Material

Till vårt material som vi använt för att fårdigställa delUla uppsats, räknar vi jämte den
teoretiska litteraturen även insamJat material från de berörda skoloma i Bokeby och Läseby,
samt huvudbiblioteket i Kommunen.

2.2.1

Bokeby och Läseby skolor

(Uppgifterna i avsnitt 2.2.1 och 2.2.2 är hämtade ur olika informationsblad från Kommunen.)
Båda skolorna vi valde att genomföra vår undersökning vid ligger i en västsvensk kommun
och är s.k. B-skolor, vilket innebär att två eller flera årskurser helt eller delvis läser
tillsammans. Skolorna ligger på landsbygden, Bokeby 8 km och Läseby 17 km utanför
kommunens centralort. I bägge skoloma går årskurserna O- 6, och de har också var sitt litet
skolbibliotek. Bokbussen stannar varannan vecka vid båda skolorna. I Läseby finns dessutom
ett filialbibliotek som drivs i samarbete med Läsebys byalag. Där finns ca l 600 media för
barn. Bokeby har tidigare också haft en filial, som numera är nedlagd. Läseby skola har totalt
64 elever, varav 8 st i fyran. Bokebyskola har totalt 66 elever, varav 13 st i fynin.

2.2.2

Huvudbiblioteket i Kommunen

Biblioteket,·som ligger i kommunens centralort har ett mediabestånd på ca .
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32 000 enheter, därav ca 7 700 media för barn. Biblioteket står under hösten 1996 intar en
nära förestående datorisering. Förutom ordinarie verksamhet har man en del
specialarrangemang som exempelvis berättarkvällar, utställningar och julgransplundringar.
Personalen består av två heltidsanställda bibliotekarier och två kanslister som tillsammans har
1,25 tjänst. Dessutom ingår en extrapersonal som kallas in vid behov, samt en lokalvårdare.
Man tar emot skolbesök och barnbibliotekarien åker ut till skolor och bokpratar. Ca 130
skolbesök tas emot per år, vilket innebär i runda tal ca l 600 besökare. Vid dessa tillfållen,
som huvudsakligen sker under icke-ordinarie öpp.ettid lånas ca 3 600 media ut. Dessutom
lånas det ut"bokdepositioner till skolor och andra institutioner. Dessa består av ca 800 böcker
om året.
2.2.3

Litteratur

Som huvudsaklig grund för våra undersökningar har vi använt oss av Wåhlin, Barnens tre
bibliotek: läsning av fiktionsböcker i slukaråldern, 1994, samt litteratur utgiven med SKRIN-

projektet som grund: Bern og lcesning: skriftkultur og mediebrug i nordiske familier (SKRIN- .
projektet) l red. Birgit Wanting 1993, Seilman, Lcesning i slcegten: om berns udvikling til
lcesere, 1995, Berntsen, Dorthe, Lcesningens former, 1993 och Larsen, Sten Folke, Lcesning &
Erindring: en studie af mindervcerdige beger, 1992

Wåhlins projekt, som ingick i en större studie: Gummi-Tarzan på biblioteket. Varför vissa
böcker är populära, skedde på uppdrag av Forskningsrådsnämnden och man undrar där över

varför vissa böcker blir populära hos barn, delvis mot experternas odds och ibland mot de
vuxnas smak. Just de vuxnas (föräldrars och bibliotekariens) attityder till barnlitteratur tillhör
vårt huvudsakliga intresseområde att undersöka. Boken användes jämte annat material som en
del av grunden till vårt barnboksurval och även som en del av det teoretiska materialet vi hade
till grund för bearbetning och analys.
SKRIN-projektet är intressant för att det grundar sig på undersökningar om läsvanor inom
familjen, vilket också ligger nära vårt intresseområde. Projektet har haft som avsikt att belysa
sociala och psykologiska sidor av skriftliga mediers, i synnerhet bokens, situation i den
kulturella verklighet som de skandinaviska länderna utgör. Till skillnad från denna studie,
valde vi enbart att undersöka föräldragenerationen och sträckte oss alltså inte tillbaka till moroch farföräldrar.
J an Nilssons, Barn föräldrar böcker, 1986, fann vi vara av intresse p.g.a. att boken vänder sig
till i första hand barnboksintresserad e· föräldrar och inte som i så många andra fall till
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"branschfolk", exempelvis lärare, bibliotekarier eller forskare. Där fann vi en hel del som
kunde vara viktigt for den teoretiska delen av uppsatsen.
Likaså Furuland, Ord och bilder för barn och ungdom Il: utblick över barn- och

ungdomslitteraturen, 1986, gav oss mycket matnyttigt, inte minst när det gällde den historiska
aspekten på bambokssyn.
Det är alltså framförallt dessa titlar vi använt oss av och vars slutsatser och åsikter vi forsökt
järnfora med vårt eget material.

14

..

3.

Teori

Detta kapitel kommer att ta upp tidigare teorier och forskning på det område som vår uppsats
avser att belysa. Vi kommer att beskriva två olika undersökningar som fått ligga till grund för
våra egna studier: Wåhlin, Barnens tre bibliotek: läsning av fiktionsböcker i slukaråldern,
(1994), samt litteratur utgiven med SKRIN-projektet som grund (Skriftkultur og mediebrugi
Nordiske familier).
För att få ett historiskt perspektiv på ämnet har vi valt att belysa detta genom att kort berätta
om barnbokens utveckling från 1500-talet fram till våra dagar. Detta kan ställas i jämförelse
med hur dagens litteraturvärderingar ser ut och om man kanhärleda vårt moderna tänkande
bakåt i tiden.
Likaså anser vi det viktigt att försöka beskriva på vilket ungefårliga utvecklingspsykologiska
stadium fjärdeklassare befinner sig, för att få en någorlunda uppfattning om hur tioåringar
tänker.

3.1

Tidigare teorier och forskning

Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson har i sin bok Barnens tre bibliotek, ( 1994) tagit
upp temat om varför vissa barnböcker är så populära. Man har i undersökningen inriktat sig på
barn i "slukaråldem", alltså 9- 12-åringar. Uridersökningar visar att så gott som alla barn då är
bokläsare, många av dem är storkonsumenter (s 23). Projektgruppen startade sitt arbete 1989
och analyserade både bestämda böcker och bestämda läsares upplevelser av böckerna (ibid, s
9ft). Man grundar sitt urval på att de mest utlånade böckerna på bibliotek är barn- och
ungdomsböcker och att barn i nämnda åldrar är de flitigaste bokläsarna. Utlåningsstatistiken
grundas i sin tur på en uppsats av Hans-Olof Johansson, Vad lånar vi på bibliotek? Därifrån
hämtar man uppgifter oin de mest utlånade barn- och ungdomstitlarna 1984 (ibid, s 10).
Läsare till dessa böcker valdes ut från en skola i närheten av Göteborg och fick i slutet av år
1989 bölja med att svara på en enkät med både fasta och öppna svarsalternativ om sina
läsvanor. Denna enkät följdes sedan upp med intervjuer av fyra barn i' varje klass, i
årskurserna 4 och 5. Man återkommer till nämnda barn 1992, då de har flyttat upp till
högstadiet, för en uppföljningsintervju om barnens minnesbild av undersökningsböckerna de
läste då de-gick på mellanstadiet.
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Då det är dags for en utvärdering av resultatet, väljer man att relatera till ett arbete av Jon
Smidt 1989 om gymnasisters förhållande till den litteratur de läser i skolan. Därvid införs
begreppet "subjektiv relevans", som krävs då den meningsfulla interaktionen mellan läsare
och bok ska uppstå. En bok blir populär, gör intryck på och har sitt värde for ett barn om den
är subjektivt relevant. (ibid, s 18ff). En viktig faktor för denna är för mellanstadiebam den
språkliga relevansen, men även den psykologiska relevansen är av betydelse for hur boken
uppfattas. Även den sociala relevansen, alltså läsarens omgivning, är av vikt för detta.
Wåhlin och Carlssons studie vill visa att barnens läsning hör hemrna i tre kulturella miljöer:

*
*

kamratemas

*

skolans l bibliotekets

familjens

Dessa tre miljöer kan dels vara identiska och samverka, men också delvis utgöra varandras
motkulturer. Man menar att hemmens och skolans l bibliotekets "litterära kanon" delvis är
identisk och sätter Astrid Lindgren i spetsen. (Jfr avsnitt 4.1 O, s 65) Däremot kan dessa båda
miljöer stå i ett motsatsförhållande, skolan l biblioteket framhäller nämligen också andra
forfattare än hemmen och har också möjlighet att erbjuda ett urval, som av naturliga sk;äl
familjen inte kan (ibid, s 151). Familje- och kamratmiljöerna kan å andra sidan stå som en
gemensam motkultur till skolan l biblioteket genom att de har långserieböckerna, smil i de
flesta fall varken finns på skolan eller biblioteket. Man har i denna undersökning kommit fram
till att de flesta barn har bokfavoriter som inte finns på samhällsbibliotekens tio-i-topp-listor,
och frågar sig vem som tar ansvaret for att dessa barn har tillgång till det breda utbud som de
frågar efter.
Vi har i denna uppsats valt att i första hand fördjupa oss i den del som berör hemmet och
foräldrarna. Föräldrarnas roll som filter och förmedlare av barnböcker är centralt i vårt
intresseområde. Wåhlin ställer sig dock frågande till om familjeläsningen accepterar nyare
barnlitteratur (ibid, s 152). Vi tror att det kanske är så att de böcker som i första hand finns i
hemmet är de som foräldrama själva läste när de var små och som har ratt gå i arv till de egna
barnen. Dessa böcker känner föräldrarna av egen erfarenhet till innehållet i, till skillnad från
den nyare bamlitteraturen. Vi antar att väldigt ra foräldrar sätter sig ner och läser barnböcker,
för att bilda sig en uppfattning om dem, innan de rekommenderar dem till bamen.
Man har i studien om barnens tre bibliotek kommit fram till .att vmje enskild
bibliotekskategori har något eget positivt som bara kan erhållas från just det biblioteket:
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*

Familjebiblioteket skapar gemenskap och sammanhållning. Att läsa ger anledning till

samtal inom familjen om det man har läst, samtidigt som det tillför hemmet en kunskap om
andra miljöer, erfarenheter och ideer.

*

Kompisbiblioteket ger den största lässtimulansen. Kamraterna är av stor betydelse när det

gäller rekommendationer av böcker. Även kompisgruppens läsmönster anammas för att man
ska komma in i kretsen av gemenskap.

*

Samhällsbiblioteket, d.v.s. skola l folkbibliotek, är det enda som bygger på en kulturpolitisk

målsättning, och kan erbjuda bredd och mångfald. Man anser att ett "idealbibliotek" måste
hitta kanaler för samverkan med de båda förstnämnda biblioteken, både för att kunna stärka
och påverka dem. Alla produkter som är barntillåtna i svenska hem bör också tillåtas i detta
idealbibliotek, utan att de genomgår någon kvalitetskontroll (Wåhlin, 1994, s 152).
SKRIN-projektet är en undersökning om läsvanor inom familjen, genom tre generationer.
Man har avsett att belysa sociala och psykologiska sidor av skriftliga mediers, i synnerhet
bokens,_situation i den kulturella verklighet som de skandinaviska länderna utgör.
Undersökningen genomfördes parallellt i Sverige, Norge och Danmark i slutet av 1980-talet.
Även Island anslöt sig i ett senare skede. I huvudsak strävade man efter att studera följande:

*

att betrakta de skriftliga medierna, speciellt boken, i förhållande till utvecklingen av ljud-

och bildmedier,som skett under de senaste 50- 60 åren:

*

att undersöka fönnediingen av förhållningssätt och praxis ror skriftliga medier till nya

generationer av läsare, med utgångspunkt i barnens primära uppväxtmiljö, familjen.

*

att belysa skillnader i människors förväntningar på utbytet av läsning, såväl skillnader som

visar sig under livets gång, som skillnader mellan generationerna. Detta gäller både
individuella och historiska utvecklingslinjer (Larsen, 1992, s 7).
Då det gäller empirin i SKRIN-projektet har man utgått från familjer, som alla har ett 11-årigt
barn. För att anknyta till den tredje utgångspunkten ovan, som gäller människans
psykologiska utveckling, har man bl.a. valt att koppla denna till familjen som också är
betingad av tidigare utveckling. Därför har far- och morföräldrar fått medverka i
undersökningen, eftersom detta gör att man för båda delarna av kärnfamiljen, både föräldrar
och ·barn, har kunnat fä med deras föräldrars utsagor (Berntsen, 1992, s l 0).
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Vi har i huvudsak valt att fördjupa oss i Ulf Seilman, Lcesning i slcegten: om bRJrns udvikling
tillcesere, 1995, eftersom denna del av SKRIN-projektet närmast berör vårt intresseområde.
Den belyser familjens roll som förmedlare av böcker och fritidsläsning till nya generationer.
Man har fokuserat på kärnfamiljen, d.v.s. mamma, pappa och barn. Syftet har varit att belysa
hur livet i familjen präglar barnens läslust och deras fritidsmönster mera generellt. Familjen är
barnets viktigaste "primärgrupp", kanske i vissa fall så långt som bortanför pubertetsåren.
Man valde att belysa såväl direkta former (högläsning, bokgåvor, rekommendationer,
biblioteksbesök) som indirekta (förmedling av förhållningssätt och vanor) sådana för
påverkan av läslust från föräldrar till barn (s 115). Föräldrarnas rorhållningssätt kunde
kategoriseras till tre olika former (ibid, s 27ff):

* auktoritärt: Föräldrarna bestämmer i hög utsträckning såväl innehåll som sammansättning i
barnens fritid, långt upp i uppväxtåren. Man grundar sig på uppfattningen, att det är
nödvändigt med en hög grad av styrning av barnens utveckling för att detta senare blir till
gagn för barnet. Då barnet själv inte anses veta vad som är bäst för det, är det föräldrarnas
plikt att leda in barnet på rätta vägar. Föräldrarna är på vakt för att inte skadligt inflytande når
barnet, och de kontrollerar därför barnets mediebruk och umgänge. De bestämmer gärna
barnens fritidsaktiviteter och när det gäller ruediebruk griper de ofta in och väljer eller väljer
bort t.ex. böcker. Allt detta sker som ett led i en strävan att bibringa barnet förhållningssätt
som de själva anser sunda och befrämjar barnets utveckling.

* laissez-faire: Föräldrarna överlåter så tidigt som möjligt tilf barnet att själv utveckla sina
egna förhållningssätt och intressen. De anser att inblandning som regel är mera till skada än
nytta. De1ma uppfattning gäller inte enbart i fråga om förbud, utan också när det handlar om
vägledning och råd. Föräldrarna förhåller sig mera som betraktare än som deltagare i barnens
utveckling. De talar sällan med barnen om t.ex. böcker, eftersom fritidsintressen i hög grad
betraktas som en individuell angelägenhet som inte kan kommuniceras till andra. Var och en
bör därför uppsöka de aktiviteter som kan ge fritiden bästa innehåll.
*demokratiskt: Denna form står mitt emellan de båda förstnämnda. Föräldrarna engagerar sig
aktivt i barnens intressen, men de försöker inte styra dem i någon bestämd riktning. Däremot
anser de att det är viktigt att barnen utvecklar allsidiga intressen; en utveckling de försöker att
främja genom att introducera barnet till en lång rad olika kulturutbud. Barnet får sedan självt
bestämma, så länge det inte väljer alltför ensidigt. Föräldrarna talar ofta med barnet om
exempelvis läsupplevelser, men inte i syfte att pådyvla barnet sina egna rorhållningssätt och ·
värderingar.
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SKRIN-projektet vill påvisa att föräldrarnas inflytande på barnens läsning är betydligt och att
detta inflytande beror i större utsträckning på sammansatta omständigheter i familjelivet än på
isolerade faktorer, som direkt angår böcker och läsning (Peer, 1992, se Seilman 1995, s 143
ff). Föräldrarna i ovan nämnda familjeformer uppfattas ha agerat utifrån vad de anser vara bäst
for barnen, men utifrän olika prinCiper och föreställningar om barns utveckling. De slutsatser
som dragits, med utgångspunkt i de tre olika förhållningssätten som beskrivits ovan är
följande:
I den auktoritära familjen kommer barnet inte att i tillräckligt hög grad få möjlighet att'
utforska kulturutbudet på egen hand. Föräldrarna väljer utifrån sina egna premisser, inte
barnens. De forsöker också att forma de tankar och föreställningar som barnen gör sig om det
de ser och hör. Detta sker utifrån de vuxnas begrepp om vad som är bra eller dåligt i fråga om
medier och den omgivande kulturen.
Bakgrunden till detta är rädsla för att barnet ska utsättas för skadligt inflytande frän medier
och andra kultmyttringar. Detta försöker föräldrarna att undvika genom att ställa sig mellan
barnet och omgivningen som ett slags filter, vilket skall forhindra en direkt kontakt mellan
barnet och världen utanför familjen. Detta sker antingen genom att filtrera bmi det som anses
skadligt, eller genom att bearbeta yttre påverkningar innan barnet kan bilda sig en egen
uppfattning om dem. Man bör dock ta i beaktande att auktoritära foräldrar handlar utifrän en
äkta omsorg om sina barn. Problemet är att de, i sin iver att verka för barnens bästa kommer
att överbeskydda dem.

pen laissez-fa ire-betonade familjen har en uppriktig uppfattning att minimal inblandning är
det bästa for barnens utveckling. Hos åtskilliga av föräldrarna i SKRIN-projektets
undersökning grundade sig denna uppfattning på att de själva hade fått en sträng uppfostran.
Inte desto mindre bryr de sig om sina barns utveckling.
Den demokratiska familjen engagerarsig starkt i barnens fritid, utan att ha den omklamrande
effekten, som i den auktoritära familjen. Detta engagemang inriktar sig mot att leda barnen
fram till att skaffa sig egna erfarenheter, genom att aktivt låta dem bekanta sig med ett så brett
kulturellt utbud som möjligt.
Man har i undersökningen kommit fram till att barnen i de demokratiskt präglade familjerna
alla har utvecklat sig till att bli storbrukare av olika kulturutbud, bl.a.skönlitteratur. Barnen i.
de två övriga familjeformerna har generellt fårre intressen och enbart ett fåtal av dem
intresserar sig för de klassiska kulturbärarna, böckerna.(Seilman 1995,
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s 144ff).

Vi har även haft möjlighet att använda oss av ett ännu opublicerat, svenskt material om
SKRIN-projektet, vilket författaren Sten Furhammar vänligen har låtit oss ta del av. I detta
material har vi studerat de delar som närmast kan sägas beröra vår undersökning, nämligen
föräldrars och barns attityder till barnlitteratur. De undersökta personerna i materialet är
bosatta i västra Sverige, liksom i vår egen studie. Denna del av SKRIN-projektet har inriktat
sig på att redovisa resultatet av den svenska undersökningen; Sten Furhammars material berör
till största delen ämnen som läsfrämjande praxis inom familjens ram, synen på läsningens
vikt, hemmet som förmedlare och bibliotekens roll i sammanhanget, m.m.

3.2

Litteraturvärderingar förr

Vi fann under vårt studerande av teoretiskt material, att det inte går att bortse ifrån gångna
tiders bambokssyn. En allt överskuggande åsikt under lång tid var att barns läsande skulle
vara till nytta och något som skulle vara fostrande. Att läsningen även kunde vara till glädje
och förströelse, var något som överhuvudtaget inte diskuterades (Furuland, 1986, s 39). Med
bokens hjälp kunde önskvärda värderingar och normer inpräntas i de unga; antingen det gällde
religion, arbetsamhet eller renlighet. Allmänt ansågs det att barnen av naturen var onda
varelser och behövde vägledas och tuktas (Dygd och odygd, 1991, s 5). Studerar man äldre
tiders barnböcker finner man en hel del om synen på barnet och uppfostringsidealen och
varseblir hur dessa förändrats i takt med skiftande sociala och samhälleliga förhållanden.
Det dröjde ganska länge innan man överhuvudtaget gav ut böcker som var direkt avsedda för
barn och det är först under 1800-talet som pojk- respektive flickboken utvecklades. Äldre
tiders barnböcker enda syfte var att vara pedagogiska, utan inslag av vare sig spänning eller
humor (Kåreland, 1994; s 24). Den religiösa grundtanken är dominerande i den gamla
bamlitteraturen, och dennas syfte var naturligtvis att försöka göra barnen till goda kristna.
Vid sidan av det kristna budskapet kunde dessa böcker också innehålla uppförande- och
moralregler (Furuland, 1970, s 21). Givetvis är det så att åsikterna om vad som är lämplig
litteratur fOr barn har skiftat med olika tidsåldrar, vilket redovisas nedan. Inget av dessa olika
ideal kan sägas vara helt fdrsvunnnet. I en eller annan form finns fragment av gångna tiders
barnbokssyn kvar idag, som t.ex. att barn bör lära sig något av det de läser, eller att vissa
grupper i samhället med böckernas hjälp försöker bibringa barn exempelvis sociala eller
religiösa värderingar.
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3.2.1

Från Luther till Locke

Om vi då väljer att blicka relativt långt tillbaka i tiden, så är det värt att notera reformatorn
Martin Luther (1483- 1546), som år 1530 böJjade bearbeta några av Aisopos fabler, så att de
skulle lämpa sig för barn. Luther ansåg att fablerna lämpade sig väl i uppfostringsprOcessen,.
då dessa ansågs förmedla livsvisdom och moral (Furuland, 1986, s 39). Här var avsikten att
om barn läste skulle det vara till nytta och inte något som i första hand kunde bereda barnen
glädje. I Sverige har fablerna använts i pedagogiskt syfte vid bamuppfostran·åtminstone sedan
· 1500- och 1600-talet. Ännu genom Folkskolans läsebok och läseboken Särgården behöll
fabeln långt in på 1900-talet sin gamla rangplats i den svenska skolans barnläsning (Furuland,
1970, s 17f).
Enligt Klingberg hävdar tyska barnboksforskare att i de tider när samhället står inför en
omorganisering, finns en benägenhet att försöka ge både barn och vuxna ett nytt
beteendemönster:
När beteendemönstren har etablerats blir det inte längre så nödvändigt att påverka
de vuxna, däremot fortfarande barnen. Först på detta sätt, sägs det, skapades det
moderna barnboksbegreppet (Klingberg, 1991, s 12).

Om vi förflyttar oss framåt i tiden till 1680-talets England hittar vi där filosofen.John Locke
(1632- 1704), föregångsman för upplysningstidens ideer och en av de första som fåste större
avseende vid att undervisningen under barndomen och fostran genom litteratur gick lättare om
den kunde göras så roande som möjligt (Furuland, 1970, s 291). Locke betonade vikten av
lekpedagogik och rekommenderade "någon lustig bok", t.ex. fabler av Aisopos.
Upplysningspedagogerna utnyttjade undersagan (den sorts saga man i allmänhet i första hand
förknippar med termen folksaga. NE, band 19, s 36), skrev berättelser om samtida barn och
exotiska äventyrsskildringar. Andra riktningar under upplysningstiden menade att sagan
tvärtom inte var tillräckligt undervisande och dess fantasistoff kritiserades. De menade att
berättelsema i stället skulle anknyta till barnens vardag (Kåreland, 1994, s 16f).

3.2.2

Hövisk litter~tur

Under 1600- och 1700-talet var den höv.iska litteraturen mycket vanlig. Denna litteratlirform
bestod till största delen av samlingar av föräldraråd för uppförandet. Dessa var skrivna
antingen som råd från verkliga föräldrar till deras barn, eller hade endast denna yttre form.
Som en variant av hövisk litteratur framstår belevenhetslitteraturen, vilken kännetecknas av
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att den starkt begränsar sig till konkreta regler rörande det passande yttre beteendet. Den
första egentliga barnboken som publicerades i Sverige anses vara Een sköön och härligh
jungfrw speghel (1591), som var en bearbetning från tyskan. Den tillhör denhöviska

litteraturen och vände sig främst till högadliga fröknar. Den var alltså inte någon lärobok för
skolan eller kyrkan och riktade sig enbart till unga läsare. Boken syfte var att med exempel
från Bibeln ge förhållningsregler i både religiösa och världsliga ting (Kåreland, 1994, s 25f).
Den har en viktig sak gemensam med våra dagars barnböcker, genom att den (i någon mån)
var anpassad till unga läsares intressen. Själva syftet får väl dock sägas kvarleva i den
litteratur som i våra dagar vill ge en politisk och etisk uppfostran.
3.2.3

Rousseau

Går vi därefter vidare till Frankrike på 1760-talet, träffar vi på författaren Jean-Jacques
Rousseau (1712- 1778), som ivrade för återgång till naturen och för reformer inom
uppfostran. Han företrädde en strängt pedagogisk litteratursyn och menade i motsats till Locke
att fabelmoralen var direkt olämplig för barn. I verket Emile (1762) skriver han:
Fablerna kan undervisa vuxna mälllliskor, men ti11 barnen måste man säga den nakna
sallllingen. Täcker man den med en slöja, besvärar de sig inte med att lyfta
den.( .. :) ... ty deras (d. v.s.fablemas, vår anm) moral är så egendomlig och så föga
lämpad för barndomen, att de snarare för barnen mot lasten än mot dygden
(Furuland, 1986, s 44ff).

Rousseau var överhuvudtaget emot att barn skulle läsa böcker. Han fann bara en bok vara
lämplig för bam,'nämligen Daniel Defoes Robinson Crusoe, eftersom bam i den kunde lära
sig hur man klarar sig på egen hand i naturen. Under senare delen av 1700-talet blev det allt
vanligare att bearbeta sådana äventyrsromaner för barn. Dessa blev robinsonaderna, som
bildar en hellitteraturhistorisk grupp. Man började även skriva robinsonader direkt för barn.
Robinsonadema placerar ofta huvudpersonerna i sådana situationer att de måste klara sig
själva, eller där de har möjlighet att bygga upp ett idealt samhälle (Klingberg, 1967, s 34ff).

3.2.4

Romantiken

Romantiken varade från slutet av 1700-talet och fram till ca år 1850. Denna kulturströmning
bröt med upplysningstidens nyttatänkande och innan dess hade man i stort sett helt tagit .
avstånd från sagorna som varande läsning lämplig för barn. bet är först under 1700-talet som
utgivningen av tryck som vänder sig till barn börjar, och först under 1800-talet började man
anse att sagoma som litteraturart först och främst var avsedd att läsas av barn (Lindberger,
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1988, s 16). Man betonade vikten att uppmuntra barnens fantasi. En tidig fantasy-berättelse är

t. ex. E. T. A. Hoffinans Nötknäpparen (1817). I bötjan av 1800-talet fanns det även de som
menade att sagoläsning inte passade för arbetarklassens barn. Man skulle akta sig för att hos
barnen väcka drömmar och längtan s?m aldrig kunde förverkligas, utan i stället bara gjorde
dem missnöjda med de villkor de levde under. I sammanhanget bör nämnas att två tyska
barnlitteraturforskare, Dieter Richter och Johannes Merkel i sitt arbete Saga, fantasi och

social inlärning, 1980, hävdar att folksagan i sin ursprungligaste form faktiskt var anpassad
till arbetarklassens förhållanden. Efter hand bearbetades dessa sagor så att de skulle passa för i
första hand borgarbarnens uppfostran (Kåreland, 1994, s 56ff). I motsats till fantasiaspekten
på barnlitteratur under denna period var förväntningen att den skulle vara mer moralisk än
litteratur för vuxna, just därför att den vänder sig till barn.
Från och med 1770-talet och långt in på 1800-talet blev de moralpedagogiska
barnskildringarna en dominerande barnlitteraturgenre. Utmärkande drag för denna genre var
t.ex. berättandetom de drastiska följder som barns odygd och olydnad får. Som exempel kan
nämnas en tysk skildring om hur en flicka utan lov lekte med nålar, sval4e en hel hög och dog
under hisklig smärta (Klingberg, 1967, s 40ff).

3.2.5

1800-talet

I och .med att folkskolan infördes i Sverige 1842 ökades läskunnigheten allt mer och
barnböckerna fann allt fler läsare. Man bör dock hålla i minnet att böcker och läsande mest
var förbehållet den övre klassens barn. Men fortfarande betraktades ofta barns nöjesläsning
med skepsis, när den inte ansågs direkt skadlig (Dygd och odygd, 1991 , s 9).
Ungefår från mitten av 1800-talet blir det vanligare med vardagsrealistiska inslag i
barnböcker. Samtidigt sker också början till en indelning av barnlitteraturen i olika genrer och
typer- pojkbok, flickbok, äventyrsberättelse, o.s.v. Denna utveckling har fortsatt under 1900talet. Vid 1800-talets mitt bötjade också de alltför moraliserande berättelserna att ifrågasättas
och kritiseras. Den finlandssvenske författaren Zacharias Topelius, hävdade att barnböckerna
inte borde servera moralkakor eller enbart tala till förståndet. Han ansåg att barnen hade rätt
till en egen litteratur som innehöll glädje, stoj och uppsluppna barn (Furuland, 1986, s 51ft).

3.2.6

1900-talet

Först en bra bit in på 1900-talet blev boken tillgänglig får det stora flertalet. Intresse för_
folkbildning och demokratiska strävanden i syfte att minska klassmotsättningarna bidrog till
nya satsningar som också kom att beröra barnlitteraturen. Tidigare hade böckernas
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huvudpersoner mestadels tillhört de övre samhällsklasserna. Nu tilläts så småningom barn ur
samhällets lägsta skikt också inta de rollerna. En av de första böckerna där fattiga barn
skildrades var Laura Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmojjället (1907). Ett välkänt exempel på
försök att sprida bättre och billigare barnböcker till flera grupper av barn vid 1900-talets
bötjan är Barnbiblioteket Saga, en boksamling som 1899 bötjade ges ut av Svensk
Läraretidnings Förlags AB och Sveriges Allmänna Folkskollärarförening. Flera av tidens mest
framstående forfattare och illustratörer engagerades i detta (Kåreland, 1994, s 33).
I sekelskiftets Sverige förekom en utbredd debatt om barnens läsning. Ellen Key, Fridtjuv

Berg och Gurli Linder tog till orda. Key framhöll sagorna, eftersom hon inte gillade böcker
som handlade om samtida barn, vilka hon ansåg leda till en alltror tidig självreflexion
(Furuland, 1986, s 116f:f). Ä ven Berg ansåg att traditionella sagor var att föredra fram~ör "på
egen hand uppdiktade" barnsagor (Klingberg, 1966, s 24f). Han påpekade emellertid att
barnen inte bör söka förströelse i böcker, utan i lek och idrott och att de heller inte bör ra
undervisning genom roande böcker (jfr Locke), eftersom han var av den åsikten att "söker
man blanda medicin med honung, lär sig barnen att välja honungen men inte medicinenit
{ibid, 1966, s 24[).
Linders grundtankar beskrivs av Klingberg på fdljande sätt:
l. Ungdomens nöjesläsning är inte till för att fördriva överflödig tid utan ärett viktigt ·

bildningsmedeL
2. Nöjesläsningens nivå är låg. Även de för barn utgivna böckerna är" ... ohyggliga
företeelser med banal text och underhaltiga illustrationer. .. ", " ... medelmåttiga
anrättningar...", banala "... snömosböcker... ".
3. Den speciella barn- och ungdomslitteraturen bör begränsas till ett minimum och
ungdomens läsning skall hämtas ur den egentliga litteraturen (1966, s 26[).
Linders benämning "snömosböcker", gav hon den litteratur som är slätstruken, ytlig och som
ger underhållning endast för stunden. Dessutom angrep hon dem för att de nästan uteslutande
vände sig till överklassens barn. Av denna anledning föredrar Linder folksagor, historiska
skildringar och t.o.m. indianböcker (Furuland, 1986, s 222).
Fredtika Bremer-förbundets bokkommitte bötjade år 1888 att ge ut boklistor. Man menade
dock att det inte var lämpligt att uppmuntra ett barn som helst av allt vill läsa: "ett sundt barn
bör finna lika mycken vederkvickelse i leken som i de roliga böckerna" (Klingberg, 1966, s
28f). Här fanns även åsikten att "barnens bibliotek bör icke vara för stort, men sådant att det
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kan läsas om många gånger" (ibid, s 28f). Vad som då rekommenderas är "de goda sagorna
och äfventyrsböckerna" som skulle mana till handlingskraft (ibid, s 28f).

·

Under 1920- och 1930-talen förekom en pedagogisk debatt, vilken gav viktiga impulser som
ledde till en friare syn på barnuppfostran. Man började också att bättre anpassa böckerna till
barnens olika åldersnivåer (Stybe, 1981, s 145ff).

3.2.6.1

Moderna barnböcker

Vid tiden för andra världskrigets slut kommer genombrottet för den moderna svenska
barnboken, med författare som Astrid Lindgren, Lennart Hellsing och Sven Hernmel. Deras och andra författares - böcker inför nyheter, avseende böckernas stil och valet av ämnen i
dem. Även språket förändras, liksom själva attityden till barnet. Det skedde här en utveckling
inom ämnena pedagogik och psykologi, vilket i sin tur innebar att man numera gick mot en
mera antiauktoritär inställning i uppfostringsfrågor. Astrid Lindgrens

bokfig~Jr

Pippi

Långstrump rar symbolisera detta nya tänkande, genom att hon framställs som ett fritt barn
som sätter sig över förbud och krav från de vuxna (Kåreland, 1994, s 34).
Senare under 1950-talet dominerar i hög grad det idylliska och snälla i svensk bamlitteratur.
Det ansågs ibland att sagan med dess persongalleri av elaka troll och .grymma häxor var alltfår
skrämmande. T.ex. var många av bröderna Grimms sagor under denna tid inte tillgängliga för
utlån på biblioteken (ibid, s 57).
1960- och 1970-talets barnboksinnehåll iruiktades starkt på socia1realism och denna epok
ersattes under 1980-talet allt mer med böcker innehållande saga, myt och fantasy (ibid, s 70).
Mer om detta i följande kapitel 3.3 Litteraturvärderingar nu.

3.3

Litteraturvärderingar nu

Hur ser man på barnlitteraturen i våra dagar? Har åsikterna ändrats mycket genom tiderna och
vad är det som har ändrats?
Man kan direkt säga att ja, ·åsikterna har ändrats mycket genom årens lopp i takt med
utvecklingen av samhällets värderingar. Numera betonar man vikten av att läsa för att
utveckla sin språkliga förmåga och därmed möjligheten att kommunicera. Språket är det
viktigaste redskap människan har får att lättare fårstå och få kunskap om världen. Det är också
viktigt att behärska språket när det gäller möjligheten att kunna påverka sin omgivning eller
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framför allt om man vill ändra sin egen situation. En bra beskrivillng på hur viktigt det är att
läsa idag ger Jan Nilsson i boken Barnföräldrar böcker, 1986: "En bidragande orsak till att
ungdomar slås ut i skolan eller senare i livet är ofta bristande språklig förmåga. En av
vuxenvärldens viktigaste uppgifter måste därfor vara att hjälpa barnen att skaffa sig och
utveckla ett språk."(s 7).
Läsning hör som bekant till en av de nödvändiga metoderna när det gäller att förbättra sina
språkkunskaper. Detta visar också hur markant synen på läsning har ändrat sig genom

~dema.

Förr ansåg man nämligen inte att det var så viktigt med läsning och den skulle definitivt inte
gå ut på att roa någon utan vara konkret faktainför livande. Numera vill man la barn och
ungdomar att se hur roligt det är att läsa böcker. Tycker man att det är roligt, läser man mer
och då ökar inte bara läs- och språkfärdigheterna utan även kunskaperna om människorna och
världen i största allmänhet. Man betonar också i Barn föräldrar böcker att det mitt i allt
nyttotänkande finns andra viktiga koncept med läsning, nämligen den avkoppling det faktiskt
ger. Det tar oss att varva ner och vila lite i det stressade samhället vi lever i idag (s 14). Bara
detta visar hur åsikterna har ändrats sen 1900-talets början då man bötjade ana hur viktig
läsningen är för människor (se avsnitt 3.2 Litteraturvärderingar förr, s 22).
Birgitta Ahlen skriver i sin bok Veta mera om barnböcker (1987) helt koncist: "Att ge ord,

stimulera tillläsning och skapa läslust är något av det viktigaste vi vuxna kan göra for våra
barn."(s 15) och det säger klart hur man idag ser på barnboken. Hon tillägger också att det är
viktigt att barn läser och att de dessutom tycker att det är roligt (ibid., s 50). Hur man kan ta
barn att läsa med denna inställning i bakgrunden ger Jan Nilsson ett bra exempel på i sin
ovannämnda bok. Han säger nämligen att man ska ge barnen böcker som har"( ... ) ett levande,
rikt och nyanserat språk" (1986, s 8) samt"(... ) skapa situationer då det känns meningsfullt för
barnen att läsa." (ibid.,

s 8).

Vad är det då som har ändrats rent konkret när det gäller synen på barnboken? Under 60- och
70-talen var det mer socialrealistiska böcker man ansåg behövdes bland barn och ungdomar.
Nu är man inte riktigt lika intresserad av att ''informera" barnen i litteraturen och söker inte
sin förankring i en exempelvis politisk verklighet. Man betonar istället den individualistiska
inriktningen som tog sin början under 80-talet och kombinerar detta med det nya science
fiction-intresset och fantasy-temat Även den humoristiska litteraturen, med bisarra absurda
inslag har numera förankrat sig i barnlitteraturen. Man betonar dock i Barnbokens väg att: .
.

.

"Barnlitteraturens trender och tendenser avlöser varandra i raskt tempo." (1987, s 43).
Vad gäller läsning av klassiker så har det visat sig att s.k. pojkböcker har överlevt bättre än
vad flickböckerna har gjort och läses nuförtiden i större utsträckning av både pojkar och
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flickor. Man tror att detta beror på att den kvinnosyn, som oftast blir presenterad i dessa
klassiska flickböcker ligger så långt ifrån den syn på kvinnan som vi har idag (ibid, s 39).
Om man ser på kritikernas syn på barnlitteraturen så har den naturligtvis också ändrats i takt
med omgivningens värderingar. Nu tar man istället ställning till bokens lämplighet, både hur
den påverkar barnet och hur den passar barn i olika åldrar. Man gör en mer pedagogisk
bedönming av boken och ser även till ·dess rent litterära kvahteter. Förut såg man mer till så
att böckerna var moraliskt riktiga (ibid, s 67). Det finris många aspekter mankan ta upp kring
detta, men de mest tydliga är de ovannämnda.
De flesta forskare inom detta område påpekar som sagt vikten av att läsa och vad man
dessutom tillägger, är betydelsen av att läsa bra böcker. Man kan naturligtvis ha ett blandat
urval av det man läser men något av det bör tillhöra den s.k. goda barnlitteraturen. Vad är då
en bra barnbok enligt vårt nuvarande resonemang i jämförelse med hur det var förut?
Historiskt sett var en "lämplig bok" något man kunde lära sig nyttigheter ur. Idag har
konceptet bra bok fått en annan innebörd. Birgitta Ahlen har i sin tidigare nämnda bok gjort
. en uppräkning om vad en bra bok bör innehålla. Den ska bl.a. vara en bok som"( ... ) är ärlig,
som hjälper barn att känna igen sig, sin egen situation, sina känslor." (1987, s 11). En bra
barnbok ger också upplevelser, näring åt fantasin och utvecklar tänkandet, kunskaper sam·t
mycket mycket mer (ibid, s 11 ). Hon har en klar bild av hur en bra barnbok bör vara och
refererar dessutom till en av Stockholm stadsbibliotek gjord Bokkostcirkel som visar vad en
barnbok bör innehålla för att vara bra. Denna cirkel innehåller fantasi, humor, spänning,

verklighet, kärlek, kunskap samt solidaritet pch allt detta ska ge näring för själen (ibid, s l 03).
Birgitta Ahlens sammanfattande kommentar till detta är: "Bra böcker håller för högläsning,
för omläsning, är mångbottnade, spränger gränser och gör läsaren medskapande." (ibid, s
l 02). Detta visar ett exempel på hur man ser på en bra barnbok idag. Vi kommer att ta upp
detta mera i kapitel 4.6, s 49.
De litteraturvärderingar man har i våra dagar skiljer sig alltså markant åt från hur man såg på
barnlitteratur fårr.

3.4

Utvecklingspsykologiskt stadium .

Vi tänkte att ett psykologiskt avsnitt kunde vara passande i detta sammanhang, eftersom det
kan vara bra att känna till hur långt "våra" bam har kommit i sin utveckling. Hur tänker och
fungerar b am i denna ålder (l O-Il-åringar)? Vad är det som händer i bamens huvud och hur
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ska man vara förberedd för att kunna närma sig dem? Det är så lätt att glömma bort hur man
själv tänkte och resonerade i denna ålder och framror allt varför man tänkte som man gjorde.
Inom utvecklingspsykologin talar man om olika stadier i en människas liv. I alla dessa stadier
finns det olika behov som är speciellt viktiga för oss. De barn vi valt att undersöka befinner
sig utvecklingsmässigt i den s.k. latensen, närmare bestämt den sena latensen, som pågåf från
och med 9-årsåldern tillil-årsåldern (Carlberg, 1994, s 291).
Kända psykologer har defmierat latensen på följande sätt:
Enligt Freud inträffar mellanstadieåldern under den senare delen av den s.k.
latensperioden. Barnens värderingar börjar nu påverkas av personer utanför den
egna familjegruppen. Periodens svala och balanserade karaktär hindrar dock inte
att ett ganska utvecklat auktoritetstrots börjar göra sig gällande.
(Hartrnan, l973,s7fj

Enligt Piaget är barn i 7-11/12-årsålderu i allmänhet fortfarande beroende av konkreta
element i sina tankeoperationer. Utifrån konkreta fdreteelser och egna erfarenheter kan
de i tankarna pröva olika hypoteser. I samband med mera komplicerade problem kan de
dock göra sig skyldiga till cirkelresonemang. (ibid, s 9)

Psykologen Gunilla Ladberg säger också om latensen att det är under denna period som
förbindelserna mellan hjärnhalvorna utvecklas mer och mer.
Då kommer också den vänstra, språkliga och analyserande, hjärnhalvan mer och mer
att dominera över den högra. Barnet blir t.ex. mer och mer förmöget att planera sina
handlingar, och att hålla fast vid sin målsättning och blir inte så.lätt distraherat av vad
det får syn på (Ladberg, 1981, s 101).

3.4.1

Förhållandet till föräldrar

. Under den här tiden i barnens liv så sker det vissa viktiga förändringar. En av dessa
fårändringar är barnens ·förhållande till sina föräldrar. Man beskriver t. ex. i Historien ofn
pojkar ochflickor (1991), hur barnen nu börjat bli alltmer självständiga. De vill klara sig

själva men det är fortfarande viktigt ror dem att föräldrarna finns i bakgrunden om barnen
skulle behöva dem . Förut var det viktigaste att alltid finnas i. föräldrarnas närvaro. Nedan
följer ett exempel på hur detta kan arta sig:
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- Mamma, du kan väl v<Jra hemma när jag kommer från fritidshemmet i morgon
(tidigare än vanligt).
Den förvärvsarbetande modem ändrar sitt schema och är på plats önskad tid.
Telefon från fritidshemmet:
-Mamma, är du hemma? Bra- då stannar jag några timmar till!
(Nielsen, 1991, s 154)

Barnen böljar också att se mer kritiskt på sina föräldrar och kanske jämför deras åsikter med
t.ex. lärarnas. Ofta använder sig barnet av uttryck som:" fröken säger

att ... !"mot föräldrarna

(Carlberg, 1994, s 300). Dessajämförelser mellan föräldrar och andra vuxna gor också att
känsligheten får omgivningens normer ökar och man blir mer uppmärksam på att uppförandet
ska vara passande, både vad gäller dem själva och föräldrarna: De får t. ex. inte sjunga i
bussen, måste vara lämpligt klädda o.s.v. (Mangs, 1995, s 134f). En annan aspekt av barnens
strävan att skilja ut sig från föräldrarna är att man ofta fantiserar om att man egentligen bor
hos några andra föräldrar, några som är roligare och bara har "bra".egenskaper eller att man är
en bortbyting (Ladberg, 1981, s l 03). Man planerar också ofta rymningar av olika slag, (ett
tema som man återfinner i många barnböcker t. ex. Pippi Långstrump och Karlsson på taket
m.m.), då halva glädjen är just den sorg man vållar sina fdräldrar (Nielsen, 1991, s 151).

3.4.2

Förhållandet till kamrater och mellan könen

Under denna period av barnens liv spelar också jämnåriga kamrater en allt viktigare roll. I
samvaro med dessa kan barnen lättare tänka självständigt och annorlunda än med föräldrarna,
vilket hjälper dem :mycket i steget från beroende till oberoende. Man bildar hemligt språk och
hemliga klubbar, just för att hålla alla andra utanför. Dessa klubbar lever sällan vidare efter att
stadgama är utformade, kojprojekten är ofantliga till antal och dessa avslutas inte sällan med:
"kan vi inte få sova där i natt, mamma?" (Nielsen, 1991, s 159).
Alla aktiviteter och vänskap är dock könsbundna och för det mesta hålls det motsatta könet på
distans och t.o.m. retas. Man funderar mycket på" Hur ska man vara som pojke eller flicka?",
" Vem är jag?;,, " Hm är andra?". I själva verket finns rädslan bakom allt detta att själv vara
avvikande eller ha drag av det motsatta körtet (Carlberg, 1994, s 302). I detta stadium
grundläggs könsidentiteten och aktivitema delas upp i killamas aktiviteter (t.ex. fotboll, titta
på actionfilmer) och tjejernas (t.ex; hoppa rep, dansa) (ibid, s 302).
Pojkarna i den här åldern riktar sin verklighetsorientering och sina intressen mot bemästrande
av olika ·slag samt att söka kunskap på de mest besynnerliga områden. Någon lär sig alla
huvudstäder i världen, en annan håller reda på alla djur i en viss artgrupp m.m. De intresserar
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sig ofta för de mest extrema, otroliga prestationer och är Guinness' rekordboks mest hängivna
läsare (Nielsen, 1991, s 151). I klassrummet tar pojkarna nästan över med all sin energi och
aktivitetsöverflöd vilket medför att flickorna ofta lätt kommer i skymundan. Pojkarna är mer
utåtagerande än flickorna (Carlberg, 1994, s 304).
Flickorna har det å andra sidan lättare för sig vad gäller skolprestationer i denna ålder. De
ägnar sig också någo{mer åt skolarbetet och läxorna än vad pojkarna gör (Nielsen, 1991, s
179). Flickor blir snabbt mer avancerade i psykologisk insikt och vad gäller nyanser i
mänsklig kommunikation och deras aktivitet riktas alltså mer mot att utvecklas och skaffa sig
kunskap inom det relationena området (ibid, s 151 ). Flickornas intressen är också mer
beroende av deras väninnors intressen än vad det gäller pojkarna, som är .mer självständiga..
Det intresse eller den lek som är populär en vecka ändras snabbt om tjejkompisarna kommer
med en annan (Ladberg, 1981, s 112).

Ä ven om det fim1s vissa skillnader så är likheterna mellan könen desto fler.

3.4.3

Jagets utveckling

Mellanstadieeleverna befinner sig i en period av emotionell jämvikt.
•

De är expansiva, aktiva och vetgiriga

•

De är mycket medvetna om och beroende av gruppnormer och spelregler.

•

De är sakliga i etiska, filosofiska och religiösa spörsmål.

•

De är ännu inte intellektuellt färdigutvecklade. De befumer sig på en kognitiv utvecklingsnivå där de
fortfarande är beroende av konkreta inslag i tankeprocessen (Hartman, 1973, s 9).

Enligt en rapport gjord på uppdrag av skolöverstyrelsen kunde man få fram ungefår hur barn
tänker och på vad de tänker under latensperioden. Ovanstående punkter visar de slutsatser
man kunde dra av tidigare forskning om mellanstadiebarn och som man alltså utgick ifrån vid
sin undersökning. Dessa visade sig emellertid stämma ganska bra med deras eget resultat.
Man kom dessutom fram till att barn i denna ·ålder funderar mycket på framtiden, vad det är
som egentligen kommer att hända och när detta händer. " Hur ska det bli med jorden. Går den
under av överbefolkning. Blir den sönderbombad. Varför dödas en del människor?" (ibid, s
36).
Något som också bekräftades av deras undersökning var att frågorna _o m och omkring döden
var mindre viktiga och intressanta under mellanstadieåldem. Tidigare forskning visade att
dessa frågor vaknade tillliv vid sex-årsåldern och sedan mer eller mindre forsvann under 9-12
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-årsperioden, för att sedan återkomma under puberteten. Man fårklarar detta med att barnen
under denna period befinner sig i en mer harmonisk fas (ibid, s 40).
Vad man kan konstatera, enligt ganska många böcker om detta ämne, är att barrien nu börjar
skilja mer noga mellan verklighet och fantasi. Det de sysselsätter sig med ska vara mer
"verkligt" för dem än tidigare, t. ex. deras teckningar är ofta mer realistiskt inriktade, leksaker,
bilder och annat ska se verklighetstrogna ut, d.v.s. det ska vara mer "naturalistiskt". De slutar
också i allmänhet att fantisera fritt infår andra människor. Naturligtvis fortsätter de att
fantisera men nu är det mer på ett helt annat sätt, man dagdrömmer om att vara en hjälte, eller
att man råkar ut får äventyr och resor m.m (Ladberg, 1981, s l 03). Det är dock inte bara
pojkar som

f~r

iväg på fantasins äventyr, som man skulle kunna tro, utan lika mycket flickor

som hänfårs av spännande uppdrag. Likaså kan pojkarna ägna sig åt sentimentala inslag i sina
fantasier även om de föraktar flickorna för deras pjosk och gråtmildhet (Nielsen, 1991; s 152).
Barnen är också i denna ålder mer inriktade på innehållet, budskapet i det man säger och inte
så koncentrerade på hur man säger saker och ting, vilket tonläge man väljer eller hur
ansiktsuttrycken ser ut (Ladberg, 1981, s 101). Däremot vad som visas på tv eller vad man får .
lära sig i skolan har barnen ofta svårt att granska kritiskt. "Det man ser med sina egna ögon är
sant får barnen. 11 -åringar som tillfrågats sade att de trodde mer på det som de såg på tv än
på sina fåråldrar och lärare." (ibid, s 104).

3.4.4

Barnens sysselsättning
Ett barn mellan nio och tolv år har i genomsnitt fem-sex timmars fritid. Resten av
dygnets tinunar används för att sova (nio timmar), till att gå i skolan (fem och en halv
timme) och till dagliga sysselsättningar och plikter som att äta, klä på sig, tvätta sig
samt läxläsning, husliga uppgifter och transport. Flickornas fritid är något kortare än
pojkarnas, eftersom de använder mer tid till att läsa läxor och utföra husliga plikter
(Nielsen, 1991, s 179).

Det finns många fritidssysselsättningar att välj a mellan får ett barn i denna ålder och det tar
friskt får sig av utbudet. Föräldrarna skjutsar tappert fram och tillbaka mellan hockeyträning
och ridlektioner. Det värsta för barnet är tydligen att inte .h a något att" göra, att ha tråkigt, och
detta blir omgivningen säkerligen upplyst om. I Historien om pojkar och flickor (1991) talar
man om en undersökning som gjorts om nordiska barns fritidsliv och där uttrycker en norsk
flicka precis detta: "Det tråkigaste hon vet är att gå omkring i huset och inte ha något att göra:
För då hittar mamma på att jag kan göra rent mitt rum,.och då är det ännu tråkigare. Det är så
tråkigt, enom1t tråkigt." (s 147).
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Det är i denna ålder som alla "samlarvurmer" av alla de slag gör sig gällande. Allt går
nämligen att samla på bara viljan finns, t.ex. klistermärken, bokmärken, hockeybilder,
kapsyler eller stenar. Intresset for levande djur börjar vakna tillliv på allvar nu och vem har
inte drömt om en egen kanin att :ffi sköta helt på egen hand? Överhuvudtaget olika hobbies är
karakteristiska for denna tid och dessa kan växla kraftigt. Man orienterar sig och "betar av"
olika områden och dessa ger på samma gäng ökat ordförråd och allmänbildning (Mangs,
1995, s 147).
Tillvaron styrs av olika regler, magiska ritualer, vidskepelse och skrock. Man måste t. ex. göra
"kvällsproceduren" (tandborstning, kamning o.s.v.) i en viss ordning eller spotta över axeln
när det går en svart katt över vägen. Det finns " lurande faror" överallt som måste undvikas
eller göras sig kvitt med. Latensen utmärks av att man vill ha regler att folja vilket gör att
denna period ses som ett slags "vila" innan puberteten då barnet vill bryta alla regler (ibid, s
155).
Spänningslitteratur och spökhistorier är något som barnen fullkomligt slukar under latensen.
Sorgliga historier (som måste sluta lyckligt) läses både av pojkar och flickor. "Hjältarna ska
vara extraordinära barn, som trots en sorglig början övervinner alla tänkbara faror genom egen
klokhet och mirakulösa medhjälpare. Socialrealistisk litteratur om skilsmässobarnets
ledsamma höghusliv appellerar inte till denna åldersgrupp." (Nielsen, 1991, s 150).
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4.

Presentation av resultat och analys samt diskuss-ion

Hela grundtanken med vår uppsats är att försöka ta reda på 'i vilken utsträckning föräldrarna
deltar i barnens bokval och läsning och om man har några uttalade attityder till detta. En
förutsättning för att kunna undersöka det här är att föräldrar ställer upp för att bli intervjuade.
Givetvis kan man förmoda att de som är villiga till att medverka i en sådan här studie, redan
från böljan har en positiv inställning till att barnen läser och också är mer eller mindre
intresserade. Därför kanske man kan anta att resultatet av en sådan här undersökning, där
· respondenterna frivilligthar valt att deltaga kan bli en aning snedvriden, eftersom inte alla
föräldrar har haft möjlighet att delge oss sina åsikter. Vi blev dock väldigt glada över att så
många föräldrar kunde ta sig tid med att prata med oss och vi har fatt många intressanta
synpunkter som kommer att redovisas här nedan, ibland i form av direktcitat Vad beträffar
bibliotekarien undanbad sig denne att bli direktciterad. Därför har vi redovisat hans åsikter i
löpande text.
Vi har valt att redovisa de kvantitativa frågorna i enkäterna för sig, med diagram. De
kvalitativa enkätfrågorna redovisas i diskussionsavsnitten tillsammans med det som
framkommit i förälder- och bibliotekarieintervjuerna. I dessa avsnitt använder vi oss även av
visst teoretiskt material som vi funnit vara relevant för vår diskussion. Vi är även medvetna
om att många av avsnitten i detta kapitel ligger innehålsmässigt nära varandra och att en del ·
av det vi diskuterar kanske passar in under flera rubriker. Vi har dock valt att redovi.sa
materialet som följer.

4.1

Resultat av valet av böcker

Vi presenterade vårt urval av barnlitteratur både för barnen och för samtliga föräldrar.
Meningen var att de skulle välja en bok soin föll dem i smaken och det visade sig att några av
böckerna mest tilltalade barnen medan några andra titlar valdes av föräldrarna. I de
sistnämndas fall påpekade vi, att även om de kände till vilken bok deras barn hade valt, så
skulle de inte tänka på det just i detta fallet. Tilläggas bör att många av föräldrarna inte visste
vilken bok deras barn hade läst, men de kunde efteråt gissa sig till den rätta i alla fall.
Om vi återgår till barnen igen så märkte vi att de valde väldigt olika böcker på olika skolor. I
den ena skolan valde t.ex. många samma titel, medan man i den andra sinsemellan·valde helt
olika böcker. Eftersom vi dock har valt att inte jämföra skoloma i sig r·äknar vi dem båda som
en helhet och ger oss inte närmare in på den ovannämnda fördelningen.
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Den bok som flest barn valde var Ibbotsons Den stora spökräddningen. Fem barn av 21 valde
denna bok. De böcker som valdes nästan lika mycket var Katarina Hellners Måndalen, fyra
stycken valde den. Detta stämmer överens med vad man också kommit fram till i Nielsens
bok Historien om pojkar och flickor där man kan läsa att spänningslitteratur och spökhistorier
läses flitigt just under den ålder som barnen i vår undersökning befinner sig i (1991, s 150) (jfr
också kapitel3.4 Utvecklingspsykologiskt stadium). Bent Hallers Kaskeloternas sång lästes
också av fyra barn. Gummi-Tarzan av Ole Lund Kirkegaard valdes av tre barn och Ulf
Nilssons Fyrens hemlighet valdes av två stycken. De böcker som valdes av ett bam vardera
var Välj rätt, Anders l av Bo Sigvard Nilsson, Laura Ingalis Wilders Lilla huset i stora sk~gen
samt Carolyn Keenes Kitty och spökvagnen. Resten av böckerna var det ingen som valde.
Om vi övergår till föräldrarna så valde de, som sagt var, inte samma böcker. Några av dem
valde t.o.m. flera titlar eftersom de inte kunde bestämma sig för just en bok och vi tyckte inte
det spelade någon roll. Resultatet blev i alla fall något annorlunda än med barnen. Den bok
som valdes mest av föräldrarna var Astrid Lindgrens Madicken och Junibackens Pims. Sex
föräldrar av fjorton valde denna bok. Gummi-Tarzan av Ole Lund Kirkegaard valdes nästan
lika mycket, nämligen av fyra föräldrar. Vä(j rätt, Anders!, Kaskeloternas sång och Fyrens

hemlighet valdes av två ffiräldrar vardera. Enid Blytons Fe~-bok valdes av en förälder.
Resterande böcker valdes inte av någon fårälder, men några av dem diskuterades i själva
intervjuerna.·

Batn (21 st)

Vuxna (14 st)

Ibbotson, E, Den stora spökräddningen
Hellner, K, Måndalen

4

o
o

Haller, B, Kaskeloternas sång

4

2

Kirkegaard, O L, Gummi- Tarzan

3

4

Nilsson, U, Fyrens hemlighet

2

.2

5

Nilsson, B S, Vä(j rätt, A_nders!

2

Wilder, L I, Det lilla huset i stora skogen

l

o

Keene, C, Kitty och späkvagnen

l

o

Lindgren, A, Madicken oclt junibackens Pims

o

6

Blyton, E, Fem går i fällan

o

1

Edelfeldt, I, Missne och Robin

o

Möller, C, Kriget om källan
Sandvall-Bergström, M, Kulla-Gulla

o
o

o
o

Wallin, M-L, Strawberry betyder smultron

ö
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o
o

De författare och siffror som är markerade med fetstil visar de största skillnaderna i bokval en,
d.v.s. Eva Ibbotson, Katarina Hellner och Astrid Lindgren. När det gäller Ibbotson är det, som
man kan se, en stor majoritet av barnen som valt och läst denna bok. Ingen av fÖräldrarna
tyckte att det verkade vara ett bra val. Vad gäller Astrid Lindgren, så har många av föräldrarna
valt denna bok men inte någon av barnen. Vad kan det bero på att det är så stora skillnader i
valet av just dessa böcker?
Det bör dessutom återigen påpekas att föräldrarna fick välja flera böcker i vårt urval, vilket
inte barnen fick eftersom de skulle hinna läsa sin bok.

4.2 . Elevenkäter
Resultatet av vår enkät med barnen ser ut som framgår nedan. Tilläggas bör att barnen hade
möjlighet att kryssa i mer än ett svarsalternativ på varje fråga (se Bilaga 2), vilket har påverkat
fördelningen av de olika svaren i diagrammen. Alla barn har dessutom svarat på alla frågorna,
förutom i de fall där det var meningen att de skulle ge något exempel och man i vissa fall inte
kommit på något att skriva.

Könsfördelning:

flickor

pojkar 11 ·

Fig. l. Könsfördelning. Faktiska tal.

I de två klasserna vi besökte var könsfördelningen så jämn den kunde bli på 21 elever- l O
flickor och 11 pojkar. Vår undersökning avsåg inte att föra in några direkta könsaspekter i
bokvalet, men det känns ändå relevant att redovisa hur fordelningen var.
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Hur gjorde du när du valde din bok?
läste en bit i boken 16ketit:ade på framsidan

9

annat sätt 1 - .. .\ ) 'läste på baksidan 14
'./
vet ej 2
bläddrade i boken 8
Fig. 2. Tillvägagångssätt vid val av bok. Faktiska tal.

Som framgår av cirkeldiagrammet ovan valde många att läsa på baksidan och att läsa en bit i
boken, innan de valde. Att så många faktiskt bemödade sig om att läsa ett textavsnitt kan ju
bero på att vi faktiskt uppmanade barnen att bl. a. göra just detta for att inte snabbt hafsa
igenom bokvalet Vi vet ju naturligtvis inte hur de går tillväga när de väljer böcker i vanliga
fall. Motiveringen av den enda eleven som valde annat sätt löd som följer: "Jag valde en
djurbok för att dem brukar vara bra." Man kan anta att eleven utgick ifrån sina tidigare
erfarenheter att djurböcker är av intresse, oavsett vad för slags djurbok det är.

Vad tyckte du om boken du valde?
varken bra eller dålig 4

dålig 3

Fig. 3. Åsikter om bokvalet Faktiska tal.

Nästan alla motiverade varfor de hade tyckt på det ena eller andra sättet, endast tre barn
kommenterade inte sitt svar. Vi hade som påpekats tidigare (se avsnitt 2.1.4) inte något krav
på barnen att de absolut måste läsa ut boken på de två veckor de hade till sitt förfogande. Vi
menade dock att de i alla fall skulle ha läst så pass mycket att de kunde bilda sig en
uppfattning om boken och kunna säga vad de tyckte om den.
Som framgår av diagrammet ovan tyckte de allra flesta bra om de böcker de hade valt att läsa.
Många av de som svarade att boken var bra, tyckte att den hade varit rolig eller spännande.
Eller som en av eleverna uttryckte det: "Det var mycket leskit i den" Bland de som inte tyckte
om sitt bokval var det endast en som uttryckt sin åsikt och den löd: "Jag har sett den på film", .
men tilläggas bör att personen i fråga också kryssat i rutan att boken· var bra vilket inn~bär att
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svaret kanske borde ha fcirts in under alternativet varken bra eller dålig. De andra två hade
inte motiverat sitt svar. Av de resterande fyra barnen som alltså svarat att boken varken var
bra eller dålig löd åsikterna ungefar att boken var tråkig eller att det inte hände så mycket.
Någon skrev: "Den blev dålig äfter ettag"

Fanns det någon typ av bok du saknade bland de böcker du fick välja mellan?
vet ej 3

nej 13

Fig. 4. Åsikter om saknade litteraturkategorier. Faktiska tal.

Drygt hälften av barnen kunde inte komma på någon bok, eller typ av böcker som saknades i
vårt urval. De som angav att någon bok saknades gjorde detta i några fall med motiveringen
att det saknades fler djurböcker. Någon skrev också: "Spökhistorjer" trots att vi faktiskt hade
med två böcker som handlade om spöken. En tredje person hade svarat: "Ja, för att den var
bra" och vi får här anta att man missuppfattat frågan eftersom svaret ~nte stämmer med frågans
karaktär.

Brukar du läsa böcker?
nej, nästan aldrig
ja, ofta 9

ja, ibland 7
Fig. 5. Läsfrekvens. Faktiska tal.

Det är ganskajämnt fördelat, när det gäller läsvanor, med en svag övervikt för att man anger
att man ofta läser böcker. Det är dock en påfallande stor andel av barnen som uppger att de
nästan aldrig läser böcker. Detta kan givetvis hero på flera orsaker. Lässvaghet är en tänkbar
orsak, liksom tidskrävande fritidsintressen, eller att man helt enkelt inte har något. intresse av
att läsa. Dessutom är svarsalternativen ganska vaga så allt beror på hur man tolkar dess
innebörd. Inget utav barnen ställde sig dock negativ till att låna en bok utav oss.
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Är det viktigt för dig att böckerna du läser innehåller vad du väntat dig?
vet ej 1

nej 9 ·

ja 13

Fig. 6. Förväntningar på böcker. Faktiska tal.

Frågan ställdes med tanken att det var viktigt för oss att veta om barnen lägger ifrån sig en
bok de inte är nöjda med eller om de fortsätter att läsa i den och ger den ännu en chans. Det
verkar som om ett tämligen stort antal godtar att läsa böcker de av misstag fär i sin hand men
ändå att den övervägande delen verkligen vill läsa det de har tänkt sig.

Hur hittar du dina böcker?
annatsätt 1
tittar hemma i bokhyllan 9
lånar på bibliotek eller bokbuss 18
lånar i skolan 8
får eller köper 8

lånar av kompisar 2

Fig. 7. Var bamen hittar sina böcker. Faktiska tal.

De allra flesta barnen uppger att de får tag i böcker via biblioteket eller bokbussen.
''Bibliotek'', motsvarar för de flesta i denna undersökning antingen huvudbiblioteket i
kommunens centralort, eller i Läsebys fall, biblioteksfilialen hemma i det egna samhället.
Skolornas egna bibliotek förmodar vi att barnen har kategoriserat under rubriken lånar i

skolan. Vad som verkar vara ungefår lika vanligt är att barn tittar hemmaibokhyllan efter
böcker, att de lånar i skolan och att de får eller köper böcker. Sedan är det bara ett fåtal som
kryssat i resterande förslag. Barnet som kryssat i annat sätt svarar att: "Det är olika", någon
utförligare kornmentar än så hade personen i fråga inte angett.
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Brukar någon tipsa dig om böcker? Vem i så fall?
lärare 1
mamma eller pappa 5

kompisar 8

bibliotekarie 2
'annat sätt 3
ingen 9
Fig. 8. Boktips. Faktiska tal.

Något förvånade mottog vi beskedet att i många fall är ingen inblandad i barnens bokvaL Vad
kan detta bero på? "Kompisbiblioteket" har dock här, liksom i Barnens tre bibliotek (1994) en
stor betydelse for impulser tillläsning (Wåhlin, s 152). Likaså nämner barnbibliotekarien i vår
intervju med honom (se avsnitt 4.11, s 68), att kompisarna äi av allra största betydelse, när det
gäller omdömen av en bok. Man lyssnar hellre på vad kamraterna tycker än någon
vuxenkategori, d.v.s. roräldrar, bibliotekarie eller lärare. Att mamma eller pappa tillfrågas
oftare än bibliotekarien kan helt enkelt bero på att man har större tillgång till sina föräldrar än
bibliotekarien, som man måste ta sig till biblioteket ror att fråga. De barn som svarat annat

sätt har angivit olika svar på detta bl. a: "Min bror" eller "Jag brukar tita på fram sidan om den
är spenande 11 vilket visar att den sistnämnda föredrar att bilda sig en egen uppfattning framför
att fråga någon annan om ett tips på en bra bok.

Brukar ni prata om böcker hemma?

3ve~'ja
\

~-.._ .. /

/

14 nej
Fig. 9. Bokdiskussioner i hemmet. Faktiska tal.

Många elever uppger att hemmet inte är någon plats där det brukar diskuteras böcker. Givetvis
kan man lägga in olika grader av betydelse i vår frågeformulering "prata om böcker" i detta,
liksom i de två nästföljande frågorna. Många föräldrar säger dock att de inte aktivt brukar ta
upp ämnet böcker till diskussion, enbart kika ii te vilka böcker barnen har lånat hem; och
kanske fålla någon kommentar. Är detta att prata om böcker? Tilläggas bör kanske att någon
påalla de tre resterande frågorna har svarat ja, men samtidigt gjort en egen ruta med 'ibland'
som "rätt alternativ".
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Brukar ni prata om böcker i skolan?
vet ej 4

ja 11
nej

Fig. l O. Bokdiskussioner i skolan. Faktiska tal.

Hälften av eleverna säger att man pratar om böcker i skolan, men många anser också att man
inte gör det. Återigen kan man anta att man lägger in olika värderingar i uttrycket "prata om
böcker". De elever som svarat nej, kan ju omöjligen hålla för öronen vid de tillfållen då
klassen pratar om böcker.

Brukar du prata om böcker med kompisar?

nej

Fig. 11. Bokdiskussioner med kamrater. Faktiska tal.

Svaren på denna fråga kan ställas i jämförelse med svaret på frågan om var man får sina
boktips ifrån. Ett ganska stort antal som fick sina boktips ifrån kompishåll, kanske inte
upplever detta som att man "pratar om böcker".
I de följande kapitlen 4.3- 4.12 diskuteras även intervjusvaren från föräldrar och bibliotekarie,
förutom enkätsvaren och det anknytande teoretiska materialet.

4.3

Intresserar sig föräldrarna för barnens läsning?

Är det viktigt att veta vad barnen läser? Är det viktigt att intressera sig för barnens läsning, på
samma sätt som för deras andra fritidssysselsättningar som fotboll, ridning, musikutövande,
o.s.v.?
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Föräldrar vet mycket om sina barns intressen och läggning. De vet vad barnen leker
med, vad de pratar om, vad.de funderar på, vilka föreningar de är med i, vilka TVprogram de ser( ... ) Däremot har de flesta f<iräldrar dåliga kunskaper om barnböcker.
(Nilsson,1986, s 24)

Det har under de senaste decennierna märkts ett alltmer ökat intresse för vad barn läser. Det
anordnas studiecirklar i barnlitteratur fcir yrkesgrupper som arbetar med barn och debatten
kring barnböcker följ er denna utveckling. Likaså har det genomförts studier -smri avser barn
och läsning. I skolorna har man allt mer insett betydelsen av läsning av skönlitteratur för att
utveckla inte minst språket, men även som litteratur inom andra ämnen än just svenskan.
Hur är det då i hemmen? Ser man läsningen som en fritidsaktivitet, jämställd med andra, eller
är den enbart en utfyllnad för att få tiden att gå, när man ändå inte har annat för sig? SKRINprojektet har påvisat att "läsfrämjande familjer", till skillnad från de familjer som inte är
läsfrämjande, ofta har olika slag av litterära aktiviteter såsom högläsning, biblioteksbesök,
medlemskap i bokklubbar, osv. Barnen får även i de flesta fall bokgåvor vid födelsedagar, jul
och liknande (Furhammar, opubl. material om SKRIN-projektet).
Det kan väl närmast betraktas som ett faktum, att om man vill

ra barn att läsa (vilket samtliga

intervjuade föräldrar säger att de vill), måste de i mänga fall övertygas om att läsning är e11
accepterad sysselsättning, som har en mening i sig, och inte bara är ett tidsfördriv, vilket som

ra barnen att hålla sig lugna och tysta. Barn gör inte som vuxna säger,
utan de gör som vuxna gör, heter det ju. Alltså borde de ra se vuxna i sin omgivning själva

helst, eller ett sätt att

läsa och uppleva att de vuxna visar ett aktivt intresse för barnens läsning.
Två tredjedelar av barnen uppgav i sina enkätsvar att de inte upplever att man diskuterar
böcker i hemmet. Självklart kan man lägga in olika värderingar i själva uttrycket "prata om
böcker" och kanske inte lägga fcir stor vikt vid svaret på denna typ av frågor. Enda sättet att gå
till botten med vad barnen (och för all del vi själva) menar, är givetvis att genomföra
intervjuer i stället för enkäter. Man kan ju tolka barnens svar som att föräldrarna är måttligt
intresserade av sina barns läsning, eller också att föräldrarna faktiskt intresserar sig, men att
detta inte uppfattas av barnen.
Vi ställde frågan till de intervjuade föräldrarna om de intresserade sig för vad deras barn läste
- alltså inte om de lade sig i innehållet i böckerna, utan bara om de ville veta vad barnen

· ·

lånade från skola,.bibliotek och kompisar. Kort sagt, om de var intresserade av vad barnen för
tillfåll et läste, på samma sätt som vi antar att föräldrar kan intressera sig för vad barnen ser på
för TV-program.
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F ö rälder 8 är av samma åsikt:
Ja, det är ju lika viktigt egentligen som att veta vad de tittar på, på TV, t.ex. ( ... )Det är klart
att det på TV ser man ju kanske mer effekter, men å andra sidan en bok, så skapar man ju de
här effekterna inne i sig själv, så att säga, va.

Förälder 8 berättar vidare att han ibland tittar efter vad dottern har lånat hem, men att han
aktivt måste fråga om han får se på böckerna, eftersom hon inte spontant sj älv kommer och
visar upp dem. Anledningen till att hon inte gör detta tror Förälder 8 beror på att barnet inte
tror att fadern är intresserad. Han berättar dock for oss att han visst intresserar sig for vad hon
läser och vill gärna se böckerna för att eventuellt kunna kommentera dem och diskutera
bokvalet med dottern.
Flertalet av foräldrama menade att de oftast tittade igenom "barnens boktrave, som de lånat i
skolan eller på biblioteket. Förälder 7 t.ex., säger att hon inte har några direkta åsikter om vad ·
barnen väljer att läsa, mentittar gärna efter vad de har lånat hem fOr böcker, i syfte att ffi reda
·på vad de är intresserade av. Förälder 11 berättar att hon alltid tar reda på vad dottern läser,
eftersom man då kan prata om det hon läst.
Förälder 12 t)rcker att det känns viktigt att veta vad barnen läser, i syfte att kunna kontrollera
ordvalet i böckerna:
( ...)För det är ju språket i böckerna och liksom alltihopa det också, så att hon inte får ...
for det var som de frågade: "Varför ska man läsa?" frågade de mig. Och det är ju så självklart
att det gör man ju va. Man får ju större ordforråd och hela den biten, va och då är det ju
väldigt viktigt att de inte tär fel ord, om man säger va, i sitt ordförråd.

En liknande inställning har Förälder l, som uttrycker sig så här:
Jag vill ju inte att de läser vilken skit som helst, så att säga. Jag vill ju att det ska vara
bra språk också, helst. Och inte bara sånt här. .. hemska saker. Det räcker med att det
finns på TV, tycker jag.

Förälder 9 brukar forsöka titta igenom sonens bokhög, när han har varit ochlånat i bokbussen.·
Hon är mest intresserad av att han lånar hem böcker som är ämnade just for barn, så att det
inte råkar slinka med någon vuxenbok. Hon är också uppmärksam på att han inte lyssnar till
kassettböcker för vuxna.
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Förälder 5 tycker också att det känns viktigt fcir helll1e att veta vad för slags böcker sonen har
tagit hem. Hon säger:
Man tittar lite. Om man ser att det börjar bli väldigt konstiga böcker, då får man ju
fOrsöka styra över det.

Vi ber helll1e att förklara närmare vad hon menar med "konstiga böcker" och hon svarar då att
hon helst inte vill att det ska vara böcker med våld i.
Ibland har man en något liberalare inställning till frågan. Förälder 6 har inte funderat så noga
på vad dottern lånar hem, eftersom hon (dottern) inte uppges läsa så bra älll1u. De gånger hon
kommer hem med böcker från bokbussen brukar mamman titta på vad det är hon har lånat,
men väljer sedan att inte lägga sig i vad barnet läser. Förälder 4 berättar också att hon brukar
titta igenom vad dottern lånat, men kommenterar inte i övrigt frågan . På liknande sätt förhåller
sig Förälder 14 som säger att hon ibland inte tittar så noga.
Förälder 3:s allmälll1a åsikt om barnlitteratur är att det är viktigare att bekymra sig om att
barnen läser än vad de läser. Hon tycker inte det känns särskilt viktigt att veta vad barnen
läser, eftersom det enligt henne inte finns något förbjudet fcir barn att läsa om. I alia fall inte
på de ställen där hem1es barn brukar låna böcker.
Förälder l O har valt att engagera sig mer i fjortonåringens bokval än tioåringens: .
Kanske inte XX :s böcker, bryr jag mig inte så mycket om nu och har tittat vad hon
lånar. Hon är ju tio. Men NN då, som är fjorton nu, då blev det när him börj ade for
något år sedan och var intresserad av ... ( ... ) Då läste jag ju dom böckerna med for att
se vad det var fOr böcker. Men XX, hon ... nej, det har jag inte så engagerat mig än.

Samtliga intervjuade fciräldrar säger i varierande grad att de tycker att det är viktigt att barnen
läser, och visar sig på såsätt intresserade av deras läsning. Av olika orsaker skiljer det sig
dock åt när det gäller att ha koll på vad för slags litteratur som barnen får sig till livs . .
Vi var ganska nyfikna på vad man från bibliotekshåll märker av föräldrarnas intresse för
barnens val av litteratur och deras läsning. Biblioteket borde ju vara en naturlig plats att
diskutera barnlitteratur på. Antingen tillsammans med sina barn, andra vuxna låntagare eller .
naturligtvis med den utbildade personalen som finns där. Emellertid upplyste oss
bibliotekarien om att det är sällan som föräldrarna kommer till honom och vill diskutera
barnböcker. De plockar helt enkelt till sig vad som direkt går att finna på hyllorna. Eventuellt
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kommer man och frågar efter någon speciell titel som man för tiilfållet inte hittar själv. Några
policyfrågor om beståndet, eller ideologiska frågor från förätdrahåll förekommer aldrig.
Bibliotekarien berättar vidare att det nästan aldrig heller har hänt att föräldrar har velat
diskutera böckernas innehåll, t.ex. ge synpunkter på om en barnbok är bra eller dålig. Någon
gång ·kan det hända att biblioteket rar frågor om varför man inte har köpt in någon viss bok.
Detta förekommer dock endast sporadiskt.
Bibliotekarien ansåg emellertid att föräldrarnas intresse för vad barnen läser visar sig när de
kommer in på biblioteket tillsammans med sina barn för att låna. Föräldrarna uppges vara
väldigt aktiva genom att följa med barnen till barnavdelningen och kontrollera vad barnen
plockar till sig för böcker. Dessutom styr de barnens bokval till en viss del. Ä ven om de går
ifrån en stund till vuxenavdelningen för att titta på böcker till sig själva, så går de alltid
tillbaka till barnen för att se efter så att de har fått det de vill ha. Är inte barnen nöjda, så
hjälper föräldrarna till. Bibliotekarien tillade att problemet med förätdraintresse inte ligger hos
de föräldrar som väljer att gå och låna med sina barn, utan hos alla dem som inte kommer och
som biblioteket därför inte alls når, eftersom man från bibliotekets sida inte har resurser för
någon som helst uppsökande verksamhet för föräldrar. Den enda vuxenkontakt som
barnbibliotekarien säger sig ha, är med lärare och förskolepersonal, när de ringer till
biblioteket och gör bokbeställningar. Givetvis träffar man också klasslärare när man är ute i
skolorna och bokpratar.

4.4

Vad läste föräldrarna som barn?

Vad läste föräldrarna när de var barn? Anser de att de böckerna även kan läsas av dagens
barn? Kan man se några tendenser till att barnen väljer att läsa samma typ av litteratur som
deras föräldrar läste, när de befann sig i ungefår samma ålder?
Dessa frågor hade vi i åtanke, när vi diskuterade barndomens läsning med föräldrarna och
också vid intervjun med bibliotekarien. I vårt bokurval hade vi medvetet tagit med "litteratur
som åtminstone teoretiskt sett kunde ha lästs av föräldragenerationen, när dessa var små. (Se ·
avsnitt 2.1.3, s 6) Ä ven bibliotekarien befinner sig i ungefår samma åldersgrupp som de flesta
föräldrarna.
Vi har i detta avsnitt inte gjort någonjämförelse med eventuellt teoretiskt material, utan här
nedan följer endast en redovisning av de fakta som vi fått oss till del under intervjuerna.
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När vi ställer frågan till föräldrarna om de kan minnas vad de själva läste som barn, väljer
många av dem att svara genom att visa på någon eller några av de böcker vi haft med oss.
Självfallet kan åsynen av böckerna ha stört svaren i någon mån. Man kanske "nappar på"
någon bok man konkret ser och känner igen och berättar att man läst den. Kanske hade svaren
utfallit annorlunda om inte möjligheten fanns att se en del böcker framför sig. Tankegångarna
kring detta problem uppstod då vi fick många indikeringar på att barndomens böcker stod att
finna just bland de böcker som fanns med i vårt urval.
. Några foräldrar har svårt att direkt minnas några konkreta titlar av barndomens böcker, och
flera säger kort och gött att de läste allt som stod att få. tag i. Förälder 4 berättar att till slut, när
hon hade läst allt som fanns i skolans bibliotek, så övergickhon till att läsa musikböckerna,
vilka då var de enda hon ännu inte hade lånat hem.
Endast två av de intervjuade fciräldrama uppger att de inte läste speciellt mycket när de var
barn. En av dessa säger dock att det någon gång hände att hon läste böcker av Astrid
Lindgren, men att det dröjde tills hon blev tonåring, innan hon började läsa mera regelbundet.
Den andra föräldern berättar att hon fortfarande inte är så mycket för att läsa, förutom de
böcker hon har läst högt for sina barn.
Hälften av foräldrarna säger att de har läst Fem-böcker. Flera tycker att de även är gångbara.
idag, men ett par föräldrar anser att detta inte är någon bra litteratur. Fem-serien har på senare
år getts ut i nya upplagor och huvudpersonernas namn har "försvenskats något"; enligt
bibliotekarien. Ä ven omslagen har ändrats, så att de numera är av modemare snitt.
Kitty-böckerna nämns ofta i samma andetag som Fem-böckerna. Ä ven Kitty-serien består av
ett stort antal titlar och bägge bokserierna har som ämne mysterier och äventyr. Flera av. de
foräldrar som säger att de har läst Kitty, anser att de nog kan läsas idag också. Förälder 7
påpekar att även Kitty på senare år har modemiserats när det gäller innehållet och att detta nog
kan vara bidragande till att böckerna fortfarande läses. Förälder l är av motsatt åsikt. Hon
berättar att man tillsammans i familjen skulle läsa en nyare Kitty-bok och att hon då plötsligt
inte tyckte om den. Det kändes svårt för henne att motivera varfor, men hon kände att stilen i
böckerna på något sätt hade äildrats. Dessutom anmärkte hon allmänt på att dessa böcker
innehåller engelska namn, som kan vara svåra for barn att ta till sig. ·
En annan bok som många nämner är Kulla-Gulla. Ä ven denna bok ingår i en serie och vi får
uppfattningen av föräldrarna att denna bok mera betraktas som exempel på kvalitetslitteratur,
och t.o.m. betecknas som klassiker. Förälder l säger att hon läste dessa böcker och ·också
andra böcker med historiskt innehåll, vilket hon anser att barn mycket väl kan läsa nu med:
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Ja, om j ag nu ska gå till den här då (Kulla-Gulla), så tycker jag faktiskt det. Det är ju ett
stycke historia. Så var det ju en gång i tiden, va( ... ) i alla fall den tUffa biten utav det, va.

Ett fåtal föräldrar nämner inte någon av dessa tre ovanstående böcker. Förälder 12 säger
uttryckligen att hon aldrig läste vare sig Kulla-Gulla, Kitty eller Fem-böcker. Hon tycker dock
att de allesammans är klassik~r och något som hennes egna barn borde pröva på.
Då föräldrarna ombeds att välj a ut en bra barnbok ur vårt sortiment är det dock endast en av
dem som väljer någon av dessa böcker, nämligen Fem-boken.
Andra klassiker som nämns är Harriet Beecher Stowes Onkel Toms stuga (Förälder 3) och
Lisa Tetzners Solarpojken (Förälder 8). Den senare talar också om att för övrigt var det Fem:..
böckerna som gällde för honom. Han säger:
Sotmpojken skulle jag nog kunna tänka mig ·att läsa igen, men Fem-böckerna vetjag inte.
Jag skulle nog inte kunna tänka mig att läsa dem igen, menjag kan tänka mig att de håller

... för jag vet min äldsta tjej, hon tyckte ju om dem, så att så sett håller de ju klart fortfarande.
I den åldern så att säga, va. Den sätter ju lite spänning och så . .

Två föräldrar·säger att de läste mycket utav Wahlströms barnböcker, med de röda och gröna
ryggama. Lika många föräldrar uppger att hästböcker var populära och särskilt då Wahlströms
Annika-serie.
Bibliotekarien berättar att han läste böcker av Enid Blyton som barn, men också väldigt
mycket annat, eftersom han enligt egen utsago var en "bokmal".Han poängterar att böcker
som var spännande och hade formen av "en god historia", var sådant som han föredrog. Som
exempel ges dåtidens typiska engelska barnböcker som Cirkusen kommer, Balettskorna:
berättelsen om flickorna Fossil och Torsdagsbarn (alla författade av Noel Streatfeild). Även
Lille lorden (av Francis Hodgson Burnett) nämns.
Bibliotekarien säger att många av de här böckema numera har blivit klassiker och fortfarande
håller att läsa, till skillnad från Blyton-böckerna. Han påpekar dock samtidigt att dagens barn
ändå inte skulle läsa dessa klassiker. Möjligen gör han detta yttrande för att han tror att ·dagens
barn skulle fllUla de exemplifierade böckerna föråldrade.
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4.5 Högläsning
Vi ansåg frågan om det forekoromer eller har förekommit" högläsning i hemmet angelägen, då
det anses vara av allmän uppfattning att de grundläggande läsvanorna i hemmet har en viss
betydelse för barnets fortsatta läsutveckling och läsintresse. Dessutom har det även betydelse
vilka böcker som finns i hemmet, eller vilka böcker man väljer att låna eller köpa hem
(Wåhlin, 1994, s 114f). Föräldrarna har stor vikt, då det gäller att introducera barnet i
böckernas värld och skapa gemensamma upplevelser och underlag till diskussion (Nilsson,
1986, s 14ff). En av de viktiga funktionerna med att foråldrar läser högt for sina barn är att
barnen ges möjligheten att höra berättelser anpassade till deras utveckling och mognad.
Barnens egen läsformåga kanske endast räcker till böcker med alltfor barnsligt innehåll. De
vuxna kan då genom att läsa för dem öppna vägen till bocker som bättre passar barnens
behov.
I allmänhet uppfattas också högläsningsstunden som någonting positivt för de allra flesta
barnen. Inte minst skapar högläsningen stunder av gemenskap. Barnet befinner sig helt och
hållet i centrum for den vuxnes uppmärksamhet, De ges också tillfälle att träna sin fantasi och
sin omvärldsuppfattning. Likaså är den ett vik~igt inslag i barnets socialisation (Wåhlin, 1994,
s 95ff). Närheten till foräldern eller någon annan högläsande vuxen skapar trygghet for barnet,
då berättelsen upplevs som hemsk, eller då barnet vill ta upp något i boken till diskussion
(ibid,. s. l 00). Inte minst viktigt är att högläsning från tidig ålder ger barnet signalen att .
läsning är en accepterad sysselsättning och att böcker har en naturlig plats i tillvaron (Seilman
1995, s 47 ff).
SKRIN-projektet har påvisat att de föräldrar som inte läser högt for sina barn som regel inte
heller har gjort annat för att introducera barnen i böckernas värld. Där det å andra sidan
forekoromer högläsning, sker det som regel också andra typer av förmedling, exempelvis
bokgåvor, biblioteksbesök, etc. (ibid, s 119). Gemensamt ror de läsfrämjande familjerna är
forutom de ovan nämnda rormedlingsvägarna, även att man inte i forsta hand betraktar
läsningen som underhållning eller som en kvällsritual fore insomnandet, utan man vill att
läsningen skall betyda något for barnen. I denna undersökning har man dock valt att inte i
huvudsak inrikta sig på själva läsningens (eHer berättandets) vara eller icke vara. Istället har
man rorsökt få fram vem av foråldrarna som i så fall svarade for denna aktivitet. Det
forekorlimer även i studien en vissjämforelse mellan landsbygd och stadsmiljö (opubl.
material om SKRIN-projektet). Ingetdera av detta har vi valt att belysa. SKRIN-projektet drar
slutsatsen att man svårligen kan säga att en viss modell för läsaktivering skulle avspegla sig i.
vissa bestämda effekter i barnens läsning. Syskon i samma familj kan ha stora åtskillnader i
läsmönster, som m an inte tycker sig kunna förklara med att föräldrarna har haft olika stora
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ambitioner tillläspåverkan av barnen. Man kan inte sluta sig till att barnen blir intresserade av
att läsa om de tidigt får uppleva att föräldrarna läser för dem. Däremot tycker man sig se att
familjens samlade läsvanor har en tendens att föras vidare till kommande generationer
(Seilman, 1995, s 119).
Så gott som samtliga tillfrågade föräldrar i vår undersökning uppgav att de brukade läsa högt
för sina barn, när dessa var små. Någon enstaka rorälder kunde inte dra sig till minnes att man
någonsin hade brukat ha stunder av högläsning. Förälder l O kan inte påminna sig att man har
läst högt för barnen i någon större utsträckning:
(...) har jag aldrig gjort... läst för barnen. Jo, kanske när de var riktigt små, men som XX ...
som senaste då när hon började .. . hon kanske var fYra, fem, så nöjde hon sig många gånger
att bara bläddra och titta. Och då blev ... hon tjatade inte attjag skulle läsa. Och då blev det
inte heller attjag läste. Och det... ibland så tänker jag att: "Varför sattjag inte mer och läste
böcker?", men det bara blev så att hon var nöjd( ... ) Så att det vet jag, kanjag säga rent ut,
att jag har inte läst mycket böcker för barnen.

Föräldern som citeras ovan berättar för oss att hon inte har med sig någon tradition hemifrån
att läsa, vilket möjligen kan sägas gå igen i hennes egen nuvarande familj. Visserligen läser
hon ibland böcker för egen del, men har inte aktivt gått in för att få barnen att läsa, varken
med uppmaningar eller via högläsning. Hennes kommentar ovan säger oss att om inte barnen
själva har propsat p å att föräldrarna skulle läsa högt, så har detta heller inte gjorts, vilket hon i
viss mån ångrar.
Antalet högläsningstillfållen per familj varierade. Några svarade att de brukade läsa för sina
barn endast i mån av tid, andra att man ofta eller varje dag hade brukat ha något tillfälle till
högläsning. De flesta sade att dessa läsestunder, som i de flesta fall var högläsning i samband
med godnattstunden på kvällen, hade minskat i takt med att barnen allt mera hade lärt sig att
läsa själva. I några fall hade man helt upphört att läsa högt. Som motivering anges exempelvis
att det är viktigt att barnet läser själv får träningens skull. Ett par föräldrar säger i motsats att
de, trots att barnet numera är fullt kapabelt att själv läsa böcker och också gör det, fortfarande
har fortsatt med högläsningsstunder. Som skäl anges att man vill slå vakt om dessa stunder av
närhet och det uppges även att man själv finner nöje i barnböckerna. Förälder 11 delgav oss
sina funderingar över detta med högläsning, trots att barnen själva är läskunniga:
Det händer. Fast det är ju inte alls så ofta som innan hon lärde sig läsa själv( ... ) Fast det är
mysigt ändå, krypa upp och läsa ihop fortfarande, men det·blir ju inte all.s ofta, tyvärr.
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Förälder l är av samma åsikt, nämligen att de ibland fortfarande läser högt, eftersom det är
roligt.
Det starkaste skälet till att man fortsätter att läsa tillsammans forefaller att vara behovet av
närhet och att dessa tillfållen skapar gemensamma upplevelser som man eventuellt kan
diskutera tillsammans. En av de viktigare signalerna foråldrarna i de här fallen ger sina barn,
är att det är accepterat att läsa, genom att den vuxne själv intar en aktiv roll i processen.

Att barnböckerna ska kunna roa även den vuxne kan rent av framställas som något av ett krav,
fOr att foräldern ska ha lust att läsa for sitt barn. Förälder ·6 säger:
(... )jag tycker ju själv att de då ska vara så att jag liksom ... är intresserad av att läsa dem för
henne (... ) Så att jag själv får ut någonting utav det. Är det tråkiga böcker som hon kommer
hem med( ... ) då säger jag det att "Du får läsa själv", for jag tycker inte det är roligt att läsa då.

Samma förälder berättar att då hon och hennes dotter besöker biblioteket, brukar mamman
följa med till barnavdelningen för att se ut någon bok som hon kan tä.tika·sig att läsa högt ur:
(Men är du med och, så att säga.. .föreslår någon rolig bok, for att du ska läsa den för
henne, tycker hon det är okej att du styr det då, litegrqnn, eller?)
Ja.
(Det tycker hon?)
Ja. Bara jag läser for henne.
(Bara du läser så... kan det vara... ?)
Ja, så ... accepterar hon det. För vi har ju haft våra duster. Då säger jag: "Nej, en sådan bok, det
orkar jag inte. Det är inget intressant, och det vill jag inte läsa." Och då så låter hon mig styra det,
bara för att jag ska läsa.

Viktigast av allt ror barnet är inte vad den vuxne läser for henne, utan att läsningen kommer
till stånd. Här är det alltså av större vikt for roräldern att läsningen innehållsmässigt känns rätt
for henne, än att barnet får lyssna till de texter det kanske egentligen vill. ·
Några intervjuade föräldrar ger som exempel på högläsningslitteratur utpräglade bilderböcker,
exempelvis Pettson-böckerna. Bilderna i dessa böcker känns viktiga att ha att titta på medan
man lyssnar till texten. I något fall berättas det att man enbart tittar på bilderna i boken och
pratar om dem. Att man väljer denna typ av böcker att läsa högt ur, beror också i vissa fall på
att det finns yngre syskon i familjen som lyssnar samtidigt, och de större barnen rar då vara
med på böcker som väljs efter de mindre barnens ålder. Då detta är fallet kan man förmoda att

49

de äldre barnen i viss mån blir lidande av att ha yngre syskon. Tiden räcker inte till (se nedan)
for att läsa individuellt fcir varje barn i familjen. De större barnen får då i mindre utsträckning
än de små lyssna till böcker, anpassade efter just deras behov. Just detta med tidsbristen
upplevdes av flera föräldrar som något negativt. Man vill gärna läsa for sina barn, men väljer
ofta att prioritera annat då tiden inte vill räcka til1. Förälder 14 berättar att man läste mycket
tillsammans när de största barnen var små, men att det numera nästan enbart läses högt for
familjens sexåring. Ibland kan det dock hända att de större barnen även nu lyssnar till det
minsta barnets högläsningsbok. Förälder 3 läser fortfarande högt for sina barn i olika åldrar,
kanske mest for det mindre barnet, men l O-åringen är ibland med på ett hörn han också. Vid
dessa tillfållen läses mest bilderböcker som t.ex. Jujja och Tomas Wieslanders Mamma Mu

· och kråkan (l:a uppl. 199l)och Bertil Almqvists Barna Hedenhös (l:a uppl. 1948). Hon
berättar att om hennes son någon gång skulle vilja läsa en bok av lite svårare karaktär, som
kanske är lite for knepig för honom, så hjälps de åt att läsa den. Då kan det gå till så att
mamman läser exempelvis vartannat kapitel högt for honom och han läser vartannat kapitel
tyst för sig själv. Också Förälder 5 uppger att man tidigare alltid brukat läsa godnattsaga, men
att l O-åringen nuförtiden inte är med vid läsestunderna, som.även for sju-åringen blir allt
fårre.
Tidsbrist kan också, som nämnts tidigare vara bidragande till att högläsningen :f'ar stå tillbaka.
Förälder 4 har denna kommentar till frågan om hon brukar läsa högt för sina barn:
Inte så mycket som man skulle ha gjort, egentligen. Men lite grand ändå och det var ju
lite på skolans initiativ också, att man skulle läsa tillsammans och att ... det här "en kvart
om da'n" och sådär. Man skulle behöva läsa mycket mer. Jag har ett såntjobb då så att
jag jobbar mycket och det är inte alltid man hinner med så mycket som man skulle vilja,
tyvärr.

Också Förälder 12 tycker att det är svårt att få tiden att räcka till. Hon upplyser oss om att hon
läste mycket tillsammans med barnen när de var små, eftersom hon då hann med detta.
En liknande erfarenhet har förälder 9 som berättar att innan familjen utökades med det minsta
barnet, brukade man oftare läsa högt än vad man gör idag. Numera hinner man inte.
Samtliga föräldrar som säger att de inte hinner läsa for sina barn i den utsträckning de skulle
vilja, säger samtidigt att de beklagar detta. Man vill gärna, men när man ställs infcir valet att
utföra andra (viktigare) sysslor eller att läsa för barnen, tvingas man ofta välja det fOrrå, for att
få tillvaron att fungera.
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Även serietidningar och böcker i serieform används ibland vid högläsning, typ Tintin. Som
exempel på kapitelböcker nämns ofta Bert- och Sune-böckerna. Dessa är just nu populära
bland barnen och har relativt korta kapitel. Även Fem-böcker brukar läsas i någon familj.
Eftersom det i många fall är kvällsläsning, nämner fdräldrarna att det vid dessa tillfållen inte
får vara böcker med allt for skrämmande innehåll, eftersom barnen sedan inte kan somna
p.g.a. att det blivit uppskrämda av något i boken.

· 4.6

Hur ska en bra barnbok vara?

Astrid Lindgren skrev i artikeln Litet samtal med blivande barnboksförfattare:
Om du frågar mig hur en bra barnbok ska vara, så kan jag efter mycket
grubbel bara svara: Den ska vara bra. Jag försäkrar att jag har grubblat
länge, menjag hittar inget annat svar. Den ska vara bra (Furuland 1986, s 327 ff).

Caj sa Mitchell menar i sin bok Att tända en eld: om kulturens betydelse för barns utveckling,
att detta är en mycket bra definition på hur en barnbok ska vara. Den är inte särskilt
uttömmande, men kan inte sägas på ett bättre sätt. Att läsa ska ge en en lustfylld upplevelse
och en källa till glädj e. Böcker ska innehålla inslag av spänning, fantasi och humor och ska
kunna fångsia barnen. Dessa kriterier gäller i lika hög grad för barn- som för vuxenböcker (s
67). Man kan i viss månjämföra Astrid Lindgrens uttalande ovan med åsikten som Förälder 2
delgav oss, som svar på frågan om hur en bra barnbok ska vara:
Bra böcker- det är sådana han (sonen) tycker om att läsa.

Föräldern som citeras ovan är av den åsikten att om barnet finner nöje i viss litteratur, så
accepterar hon detta som ett mått på att litteraturen är bra. Hon tillägger samtidigt att om
barnet av någon anledning slutar att läsa en bok, så är boken heller inte något att ha och
försöker inte påverka till fortsatt läsning. Jan Nilsson beskriver också vad som får honom att
tycka att en bok är dålig:
Den hindrar mig att tänka. Den påverkar mig inte; fOrändrar mig inte. Den stryker
mig medhårs och göder mina fördomar. Den är inställsam och falsk. Den ger inga
kunskaper, lär mig inget nytt, vare sig om mig själv, andra eller den värld jag
lever i. (I 986 s, 18)
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· Givetvis är det svårt att generellt säga hur en barnbok ska se ut för att få en bra-stämpel på sig.
Smaker skiftar från tidsålder till tidsålder, från person till person. Och säkerligen från ett antal
andra saker också. Det finns endast ett enda säkert sätt att ta reda på en boks kvalitet och det
är självfallet att läsa den. Men det finns så många böcker att det är en praktisk omöjlighet att
skaffa sig en överblick över allt (Nilsson, 1986, s 18). Densamme anser att en bra bok ska ta
läsaren på allvar, engagera och starta en tankeverksamhet. Den ska kunna påverka och
forändra. Boken skall inte alltid hålla med, utan kunna dra fram sidor som läsaren försöker
fortränga. Den ska tvinga till självbetraktelse och ge kunskaper om det egna jaget, andra
människor och omvärlden (ibid, s 18).
På boklårlaget Raben & Sjögren har inan en lista på sådant man anser vara kriterier på bra
barnböcker:

*

Språket är viktigt. Bör vara levande, spänstigt, enkelt, vackert.

*

Kompositionen ska vara så enkel som möjligt, utan omotiverad förkonstling.

*
*
*

Å'mnet är viktigt. Måste kunna engagera den tänkta målgruppen.
Framsttillningen måste vara äkta, trovärdig, både på det yttre och inre planet.
Fölfattarens budskap måste framgå fullt tydligt, förståeligt för den ålder man
tänkt sig. Författaren får givetvis framföra det budskap han själv önskar utan
censur från oss, men vissa yttringar vill vi inte bidra att sprida, sådana
värderingar t ex som strider mot FN:s om de mänskliga rättigheterna.

*

Adaptationer. Boken måste framstå som äkta, inte konstruerad, inte så att
författaren har "sänkt sig till barnets nivå" och blinkar åt en vuxen över
huvudet på barnen. Man ska respektera barnet!

* Spänning, engagemang. Boken bör börja bra( ... ) och den ska fortsätta att vara
en spätmande, engagerad berättelse. Den ska gärna ha humor och värme
även om ämnet kan vara allvarligt. Själva berättarglädjenät viktig (Furuland, 1986, s 325).

Birgitta Ahlen har i sin bok Veta mera om barnböcker (1987) uttryckt en liknande uppfattning
om vad som karakteriserar en bra barnbok. Hon menar att den bör vara ärlig och bidra till att
forklara verkligheten och olika upplevelser, hjälpa barn att fOrstå sammanhang, sig själva och
sin egen situation och även rorstå vuxna. Dessutom bör den låta barn känna igen sina egna
känslor och att visa på att det finns andra som känner likadant. En bra bok ska bl.a. också ge
upplevelser, näring för fantasin och utveckla tänkandet. Den bör även bidra till att utveckla
språkuppfattningen och ordfOrrådet och också aktualisera frågor och engagera (s l 0).
Vi uppehåller oss ytterligare en gång vid Astrid Lindgren. 1964 uttalade hon sig i en intervju i
tidskriften Ord och bild, på fciljande vis:
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Föreställ er att någon skulle komma och fråga: Hurdana ska vuxenböckerna
vara? Svaret kan bara bli: Haha! Annat är det·med barnböcker. Barnböcker ska
vara si och barnböcker ska vara så, det och det får man skriva, det och det får
man inte skiiva, den här sortens böcker är nu gamla och forlegade, nu ska det
vara den här sortens böcker! ( ...)Bara en sorts barnböcker borde inte få skrivas.
De där som smäcks· ihop på en kafferast av en fOrfattare som anser att allting duger, ·
eftersom det ju är "bara en barnbok" (Furuland, 1971, s 366f).

4.6.1

Exempel på bra barnböcker

Vid intervjutillfällena med föräldrarna har vi ställt frågan ungefår som den ser ut i
huvudrubriken till detta kapitel. Så gott som samtliga fÖräldrar har tyckt att frågeställningen
var svår att besvara. Kanske var frågan ställd på fel sätt och vi har även i samband med
diskussionen kring ämnet ibland istället frågat om man kan ge något konkret exempel på en
barnbok man tycker är bra, för att på så sätt försöka hjälpa föräldrarna att besvara frågan.
Förälder 11 säger att Astrid Lindgrens böcker för henne är exempel på bra barnböcker. Hon
menar att författarens böcker är fantasifulla och _gulliga. Där finns inslag av hemskheter och
spänning, men det goda vinner alltid på något sätt.
Någon förälder nämner som exempel bilderböckerna om Pettson och hans katt Findus som
exempel på bra litteratur för barn, mycket beroende på teckningarna av Sven Nord qvist. Ä ven
texten i dem rar bra betyg. I vår studie hade vi dock valt att inte ha med några böcker av denna
typ.

4.6.2

Spännande och roliga böcker

Ofta återkommande kriterier på vad en bra barnbok bör innehålla är att de ska vara spännande
och/eller roliga. Dessa två definitioner nämner flertalet av föräldrarna, ibland bestämt, andra
gånger lite mera svävande. Förälder 8 tycker att det är viktigt att böckerna ska irmehålla
bådadera:
Jag tycker väl att en bra barnbok skulle väl innehålla lite spänning, att den får gärna
vara rolig, att man skrattar. Jag tycker att man skrattar alldeles for lite. Man behöver
göra det mer. Men det är väl de stora grejorna kanske. Spänning och sånt.

Även barnen har i enkäterna svarat på likartat sätt och nämner just dessa två termer (ofta i
kombination), när de ska försöka forklara vad bra böcker ska handla om. Barnen har också
gett andra förslag på innehåll, som de ariser ska finnas med i bra böcker. Djurberättelser av
allehanda slag är populära, med någon dominans av hästar, vilket vi noterar att flickorna i
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undersökningen är starkt bidragande till. Att böckerna är händelserika framkom som viktigt
och helst ska det vara lyckliga slut. Äventyrsberättelser nämns av ett par elever och en pojke
svarar kort och bestämt "skräk", som svar på frågan om vad en bra bok ska handla om.
Indianer är också ett ämne som känns intressant för ett antal pojkar. Någon enstaka flicka
tycker att kärleksromaner är roliga att läsa.
När vi intervjuade .Förälder 5 om "bra barnböcker", svarade hon:
Det har jag aldrig tänkt på. Ja, det ska ju vara lite spännande. Det ska inte vara
alltför... ja, det kan ju vara fantasi utan att det blir sjukt. Den ska kunna hänga med
i fantasin. Och ... ja, nej, jag kan nog inte säga mer, för jag har aldrig tänkt på det.
Så vad det just ska innehålla ... menjust det att det ska handla om någonting, det
tror jag lockat dem.

Förälder 9 väljer att uttrycka sig på följande sätt:
Den ska väl ha med lite av varje, om man säger så. Lite ... den ska vara rolig, tycker jag.
Och lite allvar i också då. Lite bus, om det nu är lite ... vad man nu ska kalla bus, men ...
lite sånt där. Och humor. Mycket humor.

Förälder 6 är av sanunaåsikt som Förälder 9, nämligen att böcker i första hand skall vara
roliga. Hon äterkommer till detta flera gånger under intervjun, och menar att bokens
underhållningsvärde är viktigt. Både föräldrarna 3 och 7 uppger att de anser att barnböcker bör
innehålla spänning och humor. Förälder 7 betonar dock att hon inte läst så många barnböcker
och tycker att frågan känns svår att besvara. Förälder l förefaller ha funderat över ämnet och
ger oss beskedet att boken helt klart ska ha ett budskap för att hon ska tycka att den är bra.
Förälder 4 väljer att resonera omkring olika boktitlar för att besvara frågan. Hon nämner bl.a.
Gummi-Tarzan, Madicken-boken och Kitty-boken ur vårt urval som exempel på bra
barnböcker. Dessutom anser hon att Bert- och Sune-böckerna är läsvärda på samma sätt som
de nyss nämnda.

4.6.3

Bibliotekariens åsikter

Vad anser då bibliotekarien? Under samtalet framkom att han hade synpunkter på både
innehåll och utformning. Han valde att utgå ifrån böcker för tio-åringar, eftersom det var dessa
som vår studie gällde. Böcker för barn i nämnda åldersgrupp bör enligt bibliotekatien vara
ganska reahstiska och verklighetsnära. Deras handling bör vara ganska rakt på sak och inte
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allt för abstrakta och fantasifulla, såvida fantasierna framställs på ett realistiskt sätt.
Handlingen bör alltså inte vara alltror tillkrånglad. När det gäller utformningen ansågs att
böckerna inte ska vara alltför tjocka och texten vara lagom stor. Kapitlen bör inte vara alltför
långa och inte heller meningarna ska vara långa. Det ska finnas relativt mycket dialog i texten.
Även bokens ämne bör vara anpassat tillläsamas ålder.

4. 7

Kunskapsgivande böcker

Förr i tiden fick barn i regel inte läsa böcker om de inte lärde sig någotnnyttigt" ur dem (se
kapitel 3.2, s 18). Tanken att böcker skulle kunna vara direkt roande eller att man läste i
avkopplingssyfte var nästintill omoralisk. Nu har man, som sagt var, helt ändrat inställning
vad gäller barns läsning och det viktigaste idag är just att få barn att läsa överhuvudtaget, att
få dem att tycka det är roligt (se kapitel 3.3, s 24). Man har insett vikten av att kunna läsa och
hur mycket lättare det är att lära sig detta om man samtidigt tycker att det är kul. Här kommer
man därmed in på området kvalitets- och skräplitteratur som vi också kommer att diskutera
senare i vår undersökning (se kapitel4.9, s 58). I våra dagar diskuterat man alltså inte så
mycket om man lär sig något konkret av läsandet eller ej, utan vilken behållning man får av
boken. D.v.s. vilket är viktigast: att barn läser överhuvudtaget eller att de läser enbart
kvalitetslitteratur? Om denna fråga tvistar många och vi tar inte upp det här något" ytterligare
eftersom vi kommer att beröra detta senare. Men om man ser på det rent läspedagogiskt så är
själva läsningen det viktigaste och inte vad man läser. Folkbiblioteksutredningen 1984 talar
om hur viktig läsningen är för språkutvecklingen:
Litteraturens ställning har försvagats både i skola och i folkbildningsarbete.
Samtidigt ökar insikten om hur mycket språket betyder för människans utveckling. Inget stimulerar språkutvecklingen så som ett regelbundet läsande.
Folkbibliotekets viktigaste uppgift för framtiden blir att föra en kamp för
boken och läsandet. (Wåhlin, 1994, s 161) .

I våra dagar skrivs det också böcker med syftet att ge annan slags kunskap än de konkreta
upproranderegler och moraliska värderingar man var ute efter att inpränta i barnen under
1800-talet och dessförinnan. Nu skriver man för att ge kunskaper oin· människan, hur man
tänker och fungerar, hur andra är och hur man kan försöka begripa verkligheten (Nilsson,
1986, s 12). Man skriver också böcker för att kunna ge andra hjälp. Det kan vara svåra
situatiqner i våra liv som alla förr eller senare hamnar i och som vi.behöver hjälp ined att
bearbeta för att inte förtränga det. Ofta är det dessutom så att det känns ·svårt speciellt for barn
att tala om sina problem. Då kan det vara bra att läsa en skönlitterär bok som handlar om
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samma ämne och där man kan delta i situationen på ett annat vis, slippa vara inblandad
personligen och därmed gå igenom sitt eget problem på distans och kanske bli hjälpt av det
(ibid, s 14). Det skrivs också böcker för att underhålla eller fOr att ge avkoppling och dessa
faktorer är minst lika viktiga som att man ska lära sig något av boken (ibid, s 14f).
I vår undersökning frågade vi föräldrarna om de tyckte det var viktigt att deras barn lärde sig
något av det de läste eller om det kunde vara ren underhållning för dem. Alla hade naturligtvis
åsikter om detta. Det var dock endast en förälder som tyckte att det var viktigast att barnet
lärde sig något av boken, att den innehöll ett klart budskap (Förälder 1). Föräldern var noga
med vilka böcker barnet läste överhuvudtaget. Men just om detta sa hon:
(... )... boken ska ju klart ha ett budskap for att man ska tycka att den är bra.
(... )Det händer attjag köper eller lånar en bok åt henne somjag tycker ser
intressant ut och så försöker jag få henne att bli intresserad och oftast så
faller hon mest för sådana böcker.

Det är ändå något oklart om föräldern verkligen menar att det endast måste vara lärorikt. På
vår fråga om detta fick vi svaret "ja" men det är ändå tillåtet för barnet att Utsa Bert- och
Suneböckerna. Kanske föräldern egentligen menar att det ska vara både underhållande och
lärorikt eller att man lär sig något även om det bara är underhållande. Vi vet inte riktigt säkert. .
.Några av föräldrarna uttrycker däremot en åsikt att det absolut ska vara enbart underhållande
litteratur som barnen läser. Det ska vara roliga böcker som barnen sitter med, anser man och
många tror att de där böckerna som man lär sig konkreta saker ur, de hittar barnen till senare.
Föräldrarna anser också att när barnen läser mycket läxor och annat som har med skolan att
göra så måste de ha något avkopplande att sluta dagen med. Förälder lO säger t.ex:
Som det är nu så tycker jag att det ska vara ren nöjes ... för nu har de så mycket annat
med skolan. Då ska det få vara sådana här lättlästa. Så tänker jag ju med när jag tar en
bok. Jag vill inte läsa om nånting som har med jobbet att göra, utan jag vill ha något
sånt här som är lätt och ... ( .. .) Så det tycker jag nog likadant att de ska få koppla av med
en bok och nöjes ...

De flesta av våra intervjuade föräldrar anser att det är bäst om barnen läser böcker som både är
lärorika och underhållande. Några av dem tycker t. ex. att barnen kan varva lärorika böcker
med nöjesläsning. En förälder forklarar att om barnen läser Vilhelm Mobergs Utvandrarserie
så vill hon också att de verkligen lär sig hur det var förr, att barnen tar till sig detta och inte
bara ser det som underhållning (Förälder 12). Vissa föräldrar tycker också att man lär sig
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något av alla böcker, även de som bara räknas som underhållningslitteratur. Alltid finns det
något som böckerna tar upp som man inte visste förut eller att man bara övar sin läsförståelse,
ökar sitt ordförråd, m.m.
Förälder 4 beskriver detta på ett bra sätt:
Jag tror så här, att även om man bara läser en roman i rent underhållningssyfte så
tycker jag att det finns något man lär sig utav det ändå. Det är min erfarenhet att
man kan läsa vilken roman som helst och det är alltid något som man tänker: "Aha!",
så som man har nytta utav då.

Vi ställde även denna fråga till barnbibliotekarien när vi intervjuade honom. Han är mer av
åsikten att böcker ska ge något som man tar med sig efter att boken är fårdigläst Det är inte
viktigt att man lär sig något. Det tycker bibliotekarien för övrigt låter alldeles för
skolboksaktigt, men där ska finnas någonting mer, något som man kan ta åt sig. Det får gärna
vara underhållande böcker, det är t.o.m. bra om det är just underhållande sådana, men det ska
inte vara pekpinnar och förmaningar. Det som han menar ska finnas med i boken behöver inte
på något vis dominera den utan kan finnas någonstans i bakgrunden som något extra. Budskap
av detta slag finns inte hos alla böcker, t. ex. inte i kiosklitteratur, anser han och därmed
koinmer han in på kvaliteten på böckerna. Denna diskussion tas upp mer ingående i kapitel_ .
4.9, s 60.

4.8

Olämpliga ämnen

Böcker ska kunna ge många olika saker som man kan ta med sig i livet. Därför är det väldigt
viktigt vad böckerna innehåller när man är barn och precis har kommit igång med sin läsning.
Barn måste få läsa böcker som är lämpade för sin ålder, annars blir det lätt fel och de tvingas
in i något som de kanske inte är redo för ännu. Om barnen läser något som de inte är mogna
för kan detta medverka till att de helt enkelt inte villläsa längre, kanske på grund av att de inte
förstår ämnet i boken eller att de t.o.m. blir skrämda om boken handlar om något otäckt. Vi
har redan gått igenom vad en bok bör innehålla fqr att vara lämplig eller bra enligt föräldrarna

i vår undersökning, barnbibliotekarien i Kommunen, barnen själva och enligt vissa teorier vi
tagit del av (se kapitel 4.6, s 49). Därför tänker vi inte ta upp det här igen, utan istället
koncentrera oss på vad de tycker är direkt olämpliga ämnen för barn i denna ålder.
Om man jämför med hur det var längre tillbaka i tiden, så är det stora skillnader på vad man

tycker är lämpligt nu och vad man tyckte då. När Mark Twains Tom Sawyer och Huckleberry
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Finn kom ut var det många som protesterade och tyckte att detta inte var bra för barn att läsa
(Nilsson, 1986, s 17f). Ingen tycker väl på det viset idag. Nu har den blivit en klar klassiker
som många föräldrar vill att deras barn ska läsa. Ett annat exempel på hur synen på litteratur .
har ändrats är August Strindbergs böcker, som fick mycket kritik när de gavs ut eftersom man
ansåg att de hade en omoralisk inverkan på ungdomar (ibid, s 17f). Så resonerar vi heller inte
idag. Det finns flera exempel på detta och man kan förstås även anta att våra resonemang
kommer att vara förlegade om några år. Jan Nilsson skriver i sin bokBarnföräldrar böcker
att det bästa sättet att ta reda på om en bok är lämplig eller ej är att läsa den själv och det
tycker vi är en bra regel (ibid, s 18). Då vet man ju vad boken handlar om och man har lättare ·
att argumentera fcir eller emot den. Man har ju också då sett med egna ögon vad den
egentligen handlar om och kan avstyra eventuella kommande problem. Nu är det dock inte så
lätt att him1a med att läsa allt, det är nästintill omöjligt, eftersom det ges ut så många
barnböcker. Men man kan ju bölja med de böcker man kommer i kontakt med på ett eller
annat vis.
Vi ställde frågan till barnens föräldrar om de tyckte att det fanns något som var direkt
olämpligt för deras barn att läsa (se Bilaga 3). Många av dem tyckte förstås att det inte fick
vara mycket våld i böckerna, men flertalet av dessa trodde inte att det var så farligt ätmu.
D.v.s. barnen är ännu inte så stora att de skulle kunna få tag i böcker som det finns mycket
våld i. Men de menade att det skulle vara just våldsaspekten som skulle få dem att reagera på
barnens bokvaL Några av dem var inne på att det kanske inte var så bra om barnen läste
deckare, men det var heller inget barnen börjat läsa ännu. Förälder 13 säger:
( ... ) ... inga sådana här deckare är ju inte bra att läsa för ungarna. ( ... )De är
fOr små att läsa deckare.

Antagligen menar föräldern att barnen är för små för att läsa vuxendeckare eftersom det ju
finns deckare även för barn som inte är otäcka och som barnen lätt kan få tag på.
Någon förälder förklarar att det helst inte ska vara några otäcka böcker alls (menar hon
spä.nllande?) eftersom det oftast är på kvällskvisten som barnet läser och då kan det få
problem med att sova (Förälder 6) . Föräldern vill helt enkelt att det alltid ska vara roliga
böcker man läser. Förälder 5 tar upp våldsaspekten också men även att det inte ska finnas med
nånting oni sekter som kan påverka barnet (hon tillägger att det finns så mycket böcker som
handlar om sekter numera). Samtidigt tycker även hon att det nog är lite tidigt ännu att behöva
kontrollera böckerna så noga. När barnen blir äldre däremot tänker hon vara mer på sin vakt.
Hon säger så här:
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Säg om han kom hem med nånting.om Hitler eller nånting sånt då. Om det inte var en
ren faktabok, det kan man ju... ( ...) Ja, det kan vara skillnad. Om det då tar fram
vad det egentligen är, då kan det ju vara bra att läsa, men nånting som förhärligar Hitler
eller nånting åt det hållet, då skulle jag ju säga ifrån.

Två av föräldrarna tar mest upp den språkliga delen i böckerna (Förälder l och 12) . Språket
får t.ex. inte vara för grovtmed många svordomar eller runda ord. Båda påpekar att barnen
ännu så länge inte är mogna för detta och därror vill de kontrollera böckerna~ Förälder l
berättar for oss om en händelse som inträffat hemma då hennes barn kommit hem med den
senaste Bert-boken. Enligt föräldern innehöll boken ganska många grova, runda ord och
faktum var att t. o. m. barnet höll med om detta och tyckte att det blev for mycket. Barnet lade
alltså undan boken tills hon blivit lite äldre, på eget initiativ. Däremot var det en av
föräldrarna som tyckte tvärtom, att det inte alls gjorde -något om barnet läste böcker av detta
slag (Förälder 6). Hon säger bl. a:
Hon har ju nu då lånat de här böckerna om Sune och det är ju lite sådär. .. lite runda ord i
en del och det tycker jag är helt okej. Jag menar vaddå, hon ska väl ha inblick j sådant
också.

Men nästan alla föräldrar säger att om barnet gärna vill läsa en bok som egentligen inte är
lämplig, så kan man läsa den tillsammans (t.ex. Förälder 8). Då kan man förklara vilka bitar
som kan vara otäcka och diskutera oklara saker som barnet annars lätt missuppfattar och kan
bli skrämd eller må dåligt av.
Tre av föräldrarna anser att det inte finns några böcker som kan vara olämpliga. Inte med
tanke _p å att barnen endast lånar böcker på biblioteket eller bokbussen och här litar man på att
det bara finns "bra böcker". Vad som kan hända senare när barnet blivit äldre och kanske
skaffar sig böcker. ifrån annat håll, framkommer inte av intervjuerna.
Denna fråga ställde vi även till bibliotekarien i Kommunen och han hade ungefår sammma
uppfattning om vilket innehåll som inte är lämpligt for barn i denna ålder som föräldrarna
hade. Han tyckte t.ex. inte att böckerna skahandla så mycket om sex och samkvnad, eftersom
barnen endast går i fyran. Det ska mer handla om vänskap och kanske lite försiktigt om
kärlek. Det är också självklart, tycker han, att det inte ska vara rasistiskt eller mycket våld i
böckerna. Något som dessutom känns viktigt for honom är att böckerna innehåller de
värderingar som vi har i vårt samhälle idag och inte tar upp ämnen som känns förlegade för
dagens barn, t.ex. utpräglade könsroller eller dylikt. När barnen blir lite äldre är det inte lika
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viktigt att gamla värderingar inte finns med eftersom barnen då är tillräckligt stora att bedöma
innehållet själva.

4.9

Kitty-och Femböcker

Vi undrar vad som händer när föräldrarna närmar sigbiblioteket och dess personal för att välja
litteratur åt sina barn. Denna fråga, som nämnts redan i inledningen, anser vi vara väldigt
viktig och synnerligen intressant. För att komma närmare problemet, har vi utgått ifrån vår
intervju med barnbibliotekarien i Kommunen och därefter jämfört hans svar med vad både.
intervjuerna med föräldrarna och barnen gav oss samt relevant litteratur inom ämnet.

4.9.1

Läser barn Kitty- och Femböcker?

Det diskuterades bl.a. vad som är god respektive dålig barnlitteratur, vad en bok skal kan
innehålla för att bli klassad bra eller dålig. Detta kan vara ett mycket känsligt ämne i sig,
vilket vi redan har diskuterat (se kapite14.6, s 49). Eftersom vi i vårt urval hade med oss två
av de sorters böcker som både bibliotekarier och föräldrar ofta har många synpunkter på,
nämligen Keenes Kitty-böcker och Blytons Fem-böcker, kom dessa upp i diskussionen ganska
snart. Bibliotekarien upplyste oss om att Kitty-böcker inte fanns att låna på biblioteket
överhuvudtaget och av Fem-böckerna fanns det endast ett fåtal på hyllorna. Vi frågade honom
då hur han gjorde om något barn kom in och frågade efter en Fem-bok som inte fanns på
hyllan. Bibliotekarien svarade då att det inte var något problem eftersom det inte är några barn
som frågar efter Fem-böcker överhuvudtaget. Det är endast mamma, pappa, mormor eller .
någon annan släkting som frågar efter dessa böcker. De känner ofta inte till moderna
barnböcker, enligt bibliotekarien och frågar därför efter de böcker.som de själva läste som
bron, nämligen Kitty- och Fem-böcker.
Åsikten om att det var föräldrarna eller andra släktingar som i första hand valde Fem- och
Kitty-böcker till sina barn återkom vid ännu något tillfålle under intervjun och det påpekades
vid ett flertal tillfållen att barnen knappast sjålva skulle komma på iden att fråga efter dessa
böcker.
Vi har läst en del artiklar och undersökningar som berör just huruvida barn egentligen läser
Fem-böcker och Kitty-böcker eller ej. Det vill säga, läser man de böckerna för att antingen ens
föräldrar läste dem när de var små och att de därför rekommenderar dem åt sina barn eller att
de verkligen läser dem, helt av eget intresse just för att de tycker de är bra?
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I boken Barnens tre bibliotek (1994) hänvisar man till en undersökning som Barbro Johansson
gjort där hon tycks ha kommit fram till att det snarare är"( ... ) föräldrarnas smak än barnens
som återspeglas i läsningen " (Wåhlin, s 88). Hon säger bl.a. att:
Visst läser barnen Blytonböcker, både Fem-böcker och Mysterieböcker ·
och visst läser de Kitty-böcker men inte alls i den omfattning man förleds
att tro om man tar del av de diskussioner som förs om massmarknadslitteratur for barn. skribentema refererar kanske omedvetet till sina egna
barndomsupplevelser av dessa böcker. På biblioteken, folkbibliotek såväl
som skolbibliotek förekommer dessa böcker sparsamt om ens alls. Varifrån .
får då barnen de här böckerna?( ... ) Långserieböcker är inte bara billiga och
lättillgängliga, det är också böcker som barnens föräldrar och anhöriga
känner till från sin egen barndom och köper i god tro att det är utmärkt
litteratur för barn.( ... ) Barnen själva. tycks inte föredra Blyton framför andra
forfattare utan blir kanske pådyvlade en litteratur som de inte själva skulle
ha valt om de fått hjälp med och tillfålle och möjlighet att välja. (ibid, s 88f)

De1ma åsikt stämmer ganska väl med vad barnbibliotekarien uttryckte för oss. Detta är dock
inte den slutsats som författama till Barnens tre bibliotek (1994) har kommit fram till i sin
undersökning om detsamma. Här visar det sig däremot att barnen visst läser dessa böcker, helt
på eget bevåg. Barnen har många gånger nämnt en Blyton-bok som bästa bok de någonsin ·
läst, trots att de i deras undersökning haft ett flertal andra böcker att välja mellan (ibid, s 89):
Man hänvisar också här till en dansk undersökning där barn fått välja ut en bok bland några
anonyma textavsnitt, som de värderade högst och där just Blyton hamnade högst på listan
(ibid).
I en artikel i Borås Tidning kan man också läsa om hur missaktade Blytons böcker alltid blivit
av såväl recensenter som lärare och bibliotekarier. Här skriver man bl. a. om hur barnen alltid
älskat och läst Blyton trots att många vuxna stått emot detta. Slutsatsen man drar i denna
artikel är att detta säkerligen bevisar att Blytons böcker är bra litteratur för barn, just för att så
många läser och tycker om dem, och att alla så småningom kommer att inse detta, även de
som var emot dem ifrån början (O'Barias, BT 96-09-29).
Vid intervjuerna med föräldrarna i vår undersökning framkommer det att Blytons böcker och
Keenes böcker om Kitty är litteratur som många av dem själva läste som barn. De har glatt
igenkännande genast pekat på dessa böcker Dch kommenterat dem. Nästan alla tyckte de var
bra när de var små och läste många av dem. Några av qeras barn hade också börjat läsa dem
och föräldrarna tycktes anse att deras barn fickgöra som de ville, det viktigaste var att de
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läste. Vid frågan om de trodde att de barn som inte Jäst dem ännu skulle läsa dem senare,
svarade många att de inte visste. Någon tyckte att deras barn skulle prova på dem i alla fall, så
att hon visste vad det rörde sig om (Förälder 12). Hon kategoriserade dem utan att blinka till
klassiker, med vilket vi antar att hon menade böcker som hängt med länge och som många
läst i alla tider. En förälder sa att hon inte tyckte om den typen av böcker, hon hade läst någon
men inte tyckt att den var bra (Förälder 11). Varför hon gjorde det kunde hon inte riktigt svara
på. Hon hade däremot inget emot att hennes barn läste dem, eftersom de fick läsa nästan vad
de ville. De hade faktiskt också redan hunnit pröva på Fem-böckerna men inte tyckt om dem.
Det sista hon sa om detta var att hon var medveten om att många läste .d em och att hon tyckte
de skulle finnas tillgängliga för alla. Vi antar att roräldern med detta menar att dessa böcker
alltså även bör finnas på biblioteken får att så många som möjligt ska kunna läsa dem. Detta
innebär att hon uttrycker samma åsikt sorri Wåhlin och Asplund gör när det gäller
samhällsbiblioteket, d.v.s att alla böcker som är barntillåtna i hemmen också borde tillåtas på
biblioteken utan att ha genomgått någon kvalitetskontroll (Wåhlin, 1994, s 152) (jfr·kapitel 3
Teori).
När det gäller vår undersökning med barnen så tyckte vi det kunde vara intressant att se otn de
nu skulle välja Kitty eller Fem bland alla de titlar de hade att välja mellan. Faktum var att det
inte var någon som valde Fem-boken och endast en som valde Kitty-boken av alla de 21
barnen. Barnet som valde Kittyboken hade kryssat i rutan för att hon tyckte den var bra,
motiveringen till detta löd: "Den var spennande ochjätte bra.". Visserligen var det ett par som .
sa att de hade läst en Kitty-eller Fem-bok förut men barnen tillade faktiskt att de inte tyckte · ·
böckerna hade varit särskilt bra. Detta framkom under tiden som vi presenterade vårt urval av
böcker för dem och dessa barns svar kan bero på många olika faktorer. Antingen menade de
verkligen vad de sa eller blev de påverkade av sina kamrater just får att .det hela tilldrog sig
inne i klassrummet och man vågade kanske inte riktigt säga sin mening rakt ut. Det kan också
vara så att böckerna helt enkelt kändes förlegade för barnen. Den riktiga orsaken hade
naturligtvis framkommit om vi istället gjort intervjuer med barnen också, men denna metod
verkade inte relevant för resten av undersökningen med barnen.

4.9.2

Fastna i triviallitteratur

För att återgå till intervjun med bibliotekarien så ansåg han att om barn bara läser Kitty och
Fem-böcker så fastnar de där, de kommerinte vidare i läsutvecklingen. Han vill inte alls hålla
med dem som säger att barn f'årst.kari bölja läsa s. k. skräplitteratur för att sedan övergå till
"goda" böcker. Bibliotekarien påstår att det är ett alldeles för stort steg att gå ·från den ena
typen av litteratur till den andra, från underhållningslitteratur till böcker som har något mer att
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ge. Han tror alltså att barnen fastnar i skräplitteraturen och aldrig kommer vidare i sin
läsutveckling.
I en artikel i Lärarnas tidning om Bert- och Suneböckerna kan man också utläsa
artikelförfattarens skepsis mot att läsa många s.k. "dåliga" barnböcker. I artikeln tar man klart
och tydligt upp de för- och nackdelar som finns med dessa böcker och man verkar forstå
varfor de blivit så populära bland barn så väl som ungdomar_.Men man påpekar också vad
som händer om man bara läser denna typ av böcker, att man har svårt att gå vidare i sin
läsutveckling och lätt stagnerar på denna nivå. Som de uttrycker sig:
Barn som lever på Sune klarar inte att läsa i läroböcker, undviker
böcker med normala bokstäver eftersom de järnfort med Bert och
Sune är sinå och tycker att andra böcker är" konstiga", eller som
de själva uttrycker det: "Jag fatta-r ingenting!" (Wegus, Lärarnas tidning nr 7, -96).

Däremot hyser alla foräldrar som vi har intervjuat stark tilltro till att man går vidare i sin
läsutveckling även om man under en period läser nästan bara Kitty- och Femböcker. De flesta
anser att det är en "naturlig fas" av själva läsutvecklingen, att det faller sig naturligt att många
barn i denna ålder läser just denna typ av böcker. Tanken att det skulle vara dålig litteratur,
rent kvalitetsmässigt, faller dem oftast inte in och många är klart övertygade om att deras barn
ändå skulle läsa s.k. "bättre" böcker efter ett tag.
I inledningen till Bland grottbjörnar, törnfåglar och monster (1988), som är en analys av
ungdomars läsning, berör författaren detta ämne något. Hon har bl. a. försökt ta reda på vad det
är som gör all denna s.k. triviallitteratur så populär bland ungdomar. Hon analyserar de
forfattare som ungdomarna uppger som sina favoriter .:;ch forsöker se både för- och nackdelar
med dem. Vad som dock sägs i inledningen är att forfattaren själv läste böcker som" inte var
rekommenderade av skolan" när hon var i ungdomsåren. Hennes slutsats av detta idag var att:
"Jag behövde naturligtvis de böckerna" (Lundqvist, s l) och det är denna tanke som
genomsyrar hela hennes arbete, som på något vis är svar på varför ungdomar alltid läst denna
typ av böc.ker. Tilläggas bör kanske att forfattaren idag är fil.dr. i litteraturvetenskap,
svepsklärare och lärarutbildare så hennes läsutve*ling har inte staimat vid läsning av denna
typ av bÖcker. I vilket fall som helst så anser inte vi att hennes teori stämmer med
barnbibliotekariens åsikter om detta ämne.

4.9.3

Jämförelse med kostcirkeln
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Vid diskussionen kring kvaliteten på barnböcker trodde barnbibliotekarien att föräldrarna
kräver viss kvalitet på de böcker deras barn läser. Att de vill ha koll på barnens bokval och
inte vill att de läser vad som helst. Han trodde däremot att lärarna i skoloma gick ut med
attityden: Det viktigaste är att barn läser, inte vad de läser. Bibliotekariens förklaring på detta
var att läramas huvudintresse just är att barnen lär sig läsa över huvudtaget och att de
bibehåller läsintresset genom att välja "sin egen litteratur". Bibliotekarien själv ansåg, som
sagts redan tidigare, att det är viktigt att någorlunda kontrollera barnens litteraturvaL De
behöver "få i sig" lite av varje så att de inte fastnar i en viss typ av litteratur, anser
bibliotekarien. Denna åsikt kan man också hitta i ett flertal av de böcker vi läst. Ett exempel
på detta finns i Jan Nilssons Barnföräldrar böcker (1986). Han skriver uttryckligen att det är
viktigt att barn läser både skräp och kvalitet för att få i sig en s.k. "varierad och näringsrik
litterär kost" (s 16). Denjämförelse han gör har med kostcirkeln att göra:
Det viktigaste är att barn äter. Vad de äter spelar mindre roll.
Hur många ställer upp på detta påståendet? (ibid) ·

Detta vill säga att hans mening är att den s.k. skräplitteraturen jämförs med lördagsgodis och
läsk medan den goda litteraturen är morötter och·potatis. Han poängterar" dock att barnen
måste få lite lördagsgodis inen att man som förälder ska se till att det inte endast blir så.
De barn som bara får i sig litteraturens chips och Coca Cola
far helt enkelt illa. Inte så att det syns på dem, eller så att de
faller döda ner. Men någonstans inuti sig blir de skadade.
Lite mer sårbara. Lite mer utelämnade. Lite lättare att
manipulera för makthavare och teknokrater (ibid).

Birgitta Ahlen är också inne på samma spår i sin bok Veta mera om barnböcker (1987). Här
gör hon också sammajämförelse mellan barnböcker och kostcirkeln. Hon menar att ingen
vuxen skulle komma på iden att enbart bjuda barnen på saft och bullar. Att det är viktigt att de
får i sig en allsidig kost, även vad gäller litteratur, " så att de växer upp till fuska och glada
vuxna." (s 13).
Eftersom vi redan tidigare berörtartikeln Bert och Sune -litterärt usla men kul ur Lärarnas

tidning, kan vi passa på att nämna att man även här gör denna liknelse. I detta fall gäller det
förstås böckerna om Bert och Sune.
Böckerna tillhö( litteraturens kaffebröd och vi vet vad som händer
om man inte också äter potatis och matbröd (Wegus, Lärarnas tidning m 7 -96).
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Alla dessas åsikter stämmer bra överens med vad bibliotekarien uttryckte för oss. Men faktum
är att enligt våra intervjuer med fåräldrama så var det ingen av dem som resonerade på detta
vis. Alla sa någori gång under intervjutillfällerna att: Det viktigaste är ändå att barnen läser,
inte vad de läser. De flesta tycktes anse att det här med kvalitet på böckerna, det hittar barnen
säkert senare om de har" behov av det. Att det just i det här skedet av barnens läsutveckling är
viktigare att stimulera barnens läsintresse över huvudtaget istället" får att styra dem i en viss
riktning. Förälder 2 menar att de böcker hennes barn läser är viktiga just får att de får honom
att läsa. För hem1e spelar det ingen roll hur böckerna innehållsmässigt är beskaffade.

4.1 O Astrid Lindgren
Astrid Lindgren intar en särställning i barnboksvärlden. Det finns troligen inte många- varken
barn eller vuxna - som inte läst, lyssnat till, eller hört talas om henne eller hetmes böcker.
Studien i Barnens tre bibliotek (1994) påvisar att nästan alla tillfrågade barn har hört uppläst
eller läst något av Astrid Lindgren. Man går t.o.m. så långt att man gör antagandet att de barn
som uppger att de inte har läst eller lyssnat till något av henne, troligen misstar sig, eller också
förmodas det att dessa barn inte vill besvara enkäten uppriktigt Det fårväntade resultatet för
ja-svar borde, menar man, ligga nära 100%. Det antas att invandrarbakgrund ibland kan vara
en förklaring till nej-svar, men samtidigt påpekas att dels är Astrid Lindgren läst över hela
världen, dels brukar hennes böcker mycket snart sättas in i undervisningen i svenska som
andraspråk (s 74). Samrna studie visar att hon innehar en "närmast fårkrossande ställning
bland svenska barn", som den mest lästa rorfattaren, med en viss övervikt för flickorna (ibid, s
76ff).

Hon intar alltjämt en tätposition, när det gäller antalet utlånade böcker på bibliotek
(vuxenböcker inräknade). Därför kändes det viktigt, ja närmast självklart att vi i vårt urval av
barnböcker skulle ta med någon bok som hon hade skrivit. Hennes fårfattarskap slår i minst
lika hög grad an hos de vuxna som hos barnen. Ibland t.o.m. högre bland de vuxnas läsekrets,
som framgår i redovisandet av intervjuerna längre fram i detta kapitel. Hon säger däremot
själv att hon inte vill skriva får vuxna utan får en läsekrets som kan "skapa mirakel", vilket
hon anser att endast barn kan göra när de läser (Edström, 1992, s 21 ).
.

.

Astrid Lindgren-boken i vår studie, Madicken och Junibackens Pims belyses i Edströms bok
på följande sätt (ibid, s 74):
..-.mer övertydlig när det gäller sociala konfrontationer än man är van vid hos
Astrid Lindgren.( ... ) Småstadens mörkersida är på det hela taget accentuerad ...
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En avgrund av smärta rymmer berättelsen om dåren Lindkvist som rövar bort
små barn. Scenen då han står med Kajsa i famnen och Madicken till sist med
list lyckas rädda henne är så uppskakande att den omintetgör idyllen (ibid).

Denna Madicken-bok tillhör kanske inte de mest kända. Följderna av att ha med en sådan bok
i studien ·antog vi kunde ha två effekter. Antingen skulle barnen välja den, för att de ännu inte
läst boken och därför var nyfikna på den, eller också skulle de inte välja den av just den
orsaken att de inte visste vad den innehöll.
Astrid Lindgren har konsekvent i alla sina böcker ställt sig på barnens sida och riktar sitt
berättande direkt till dem. Barnet står i centrum, men allt är ingalunda enbart rosenröd idyll.
Hon beskriver i många böcker livets mörka sidor och drar sig inte för ämnen (se citat ovan)
som ondska, tragik och död (Mitchell, 1989, s 71). När det gäller vuxna personer i hennes
böcker spelar de en passiv roll i dem. Själv har hon sagt att hon tar parti för barnen gentemot
de vuxna, vilka många gånger ses som tråkiga, konventionella och fantasilösa (Stybe, 1971, s
167).

4.10.1

Föräldrarna och Astrid Lindgren

Över hälften av de intervjuade föräldrarna nämner Madicken-boken eller Astrid Lindgren
överhuvudtaget, när de ska ge exempel på bra barnböcker, eller när de ska välja en bok ur vårt
sortiment. I de fall då föräldrarna väljer någon utav de övriga.böckerna, föregås valet av
resonemang kring de olika titlarna, och man kanske inte begränsar sig till enbart en bok, utan
välj er två.eller rent av flera. De som däremot väljer Madicken-boken pekar nästan genast
direkt på den (se nedan), utan att diskutera de andra böckerna först. Till exempel berättar man
att man har läst Astrid Lindgren som barn och tycker att de böckerna är att rekommendera nu
också. Man har ett starkt stöd i detta i samhället i övrigt. Wåhlin menar att Astrid Lindgren
står i spetsen för hemmets och skolans/bibliotekets gemensamma "litterära kanon" (1994, s
151). Vi antar att man med detta menar överensstämmelsen i åsikten att Astrid Lindgren är ett
begrepp, liktydigt med kvalitet, kombinerat med popularitet för både barn, föräldrar, lärare,
bibliotekarier och kritiker.
Då vi bad barnbibliotekarien att kommentera vårt urval av barnlitteratur, fick vi svaret att
Madicken-boken var ett utmärkt val, jämte Bent Hallers Kaskeloternas sång. Han var av
åsikten att Astrid Lindgren alltid är bra och passar för årskurs fyra. Han gjorde också tillägget
att detta var att betrakta som något av en "allåldersbok", som kunde tänkas finna läsare från
klass tre upp till klass sex.
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Förälder l l har inga svårigheter att direkt plocka ut den bok ur vårt sortiment, som hon anser
vara en bra barnbok. Hon pekar på Madicken-boken och förklarar att hon väljer den för att
hon tycker om Astrid Lindgrens sätt att skriva, nämligen att det är fångsiande och ger
impulser till att hon vill fortsätta att läsa. Hon betecknar böckerna som något alldeles speciellt.
Förälder14 uppger att hon tycker om nästan alla Astrid Lindgrens böcker och att familjen har
många av dessa i sin ägo.
Inte heller Förälder 4 uppvisar någon tvekan om att hon foredrar Astrid Lindgren. Hon väljer
omedelbart ut Madicken-boken som en lämplig bok för sin dotter att läsa. Hon säger:
.. .jag skulle nog välja den, för jag är barnsligt förtjust i hennes böcker. Astrid
Lindgren, tycker jag, hon skriver... i alla hennes böcker så finns det bra människor,
det är dåliga människor, det är på något vis klart avgränsat där och sen är alltihop i
sagans värld och sen är det nästan alltid lyckliga slut. Ja, det är lyckliga slut på ett
eller annat vis, va. Jag tycker att så som det ser ut i världen i dag, så nånstans
behöver man läsa om det också. Det .är ju inte alltid verklighetsbaserat på något
vis, men man måste nog ... ungar har ju det runt omkring sig hela tiden nu. De
behöver nog det här.

I likhet med de föregående föräldrarna pekar Förälder 9 nästan omedelbart på Madicken och

Junibackens Pims och förklarar att den boken enligt hennes mening har allt, liksom andra
böcker av Astrid Lindgren. Hennes huvudargument är att dessa böcker framför allt säger
mycket om hur barn är och hur de fungerar. Dessutom tillägger hon att de brukar innehålla en
lagom blandning av bus och allvar. Hon fortsätter resonemanget med att berätta att hon väljer
boken fcir att hon själv i lika hög grad som sonen tycker om den.
Förälder 13 tar upp Astrid Lindgren då vi kommer in på diskussionen om vad han skulle välja
för böcker åt dottern vid ett biblioteks- eller bokhandelsbesök:
Ja t. ex., om jag går på biblioteket med henne, så skulle jag nog förespråka att hon
läste Astrid Lindgrens böcker. Barnen i Bullerbyn och mycket... mycket annat som
hon har skrivit, som man har läst en gång i tiden själv också. Jag var vuxen när jag
läste dem. Det är... lite fart och lite upptåg och... Det är precis ... går in i ungarna
precis ...

Föräldrarnas inställning-kan också bero på Lindgrens obestridligt goda rykte som forfattare av
kvalitetslitteratur for barn. Faktum är att det i litteratur om barnböcker är så gott som omöjligt
att hitta något negativt som har skrivits om Astrid Lindgren eller hennes böcker. Alla våra
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respondenter som nämner Astrid Lindgren, har också talat om henne och hennes böcker i
positiva ordalag.
Endast Förälder l berättar att hon ibland har uppfattat att andra personer kan ha en negativ
inställning till böckerna:
Sen tycker jag mycket om Astrid Lindgren också, det gör jag. Faktiskt. Många
tycker att hon är hemsk och grå och tung, men jag tycker det är något speciellt.
Och det är ett fint språk också.

4.1 0.2

Barnen och Astrid Lindgren

Anmärkningsvärt är då att inte ett enda av barnen valde Madicken-boken. Detta kan givetvis
ha flera orsaker. Kanske ett alltför flitigt läsande av dessa böcker både i skolan och i hemmet
har medfört att de känns uttjatade. Böckerna är i allmänhet välkända och därror vet man ofta i
förväg precis vad som händer i dem. Dessutom är filmer och TV-serier som bygger på
böckerna flitigt visade i TV. Filmatiseringarna kan givetvis å andra sidan verka tvärtom- man
blir nyfiken på böckerna som ligger till grund för filmerna och detta väcker då lusten att läsa
dem. Förälder 6 kommenterar sammanhanget Astrid Lindgren- TV-film på följande sätt:
Man får liksom en bild utav det man läser, på något vis. Jag är nog sådan också
... rent privat, att jag läser gärna böcker som jag kanske inte har sett på film först,
men somjag kan se på film efter sen.( ...) Och Madickenär jujättemysig, tycker jag.
(... )Astrid Lindgren tycker jag ju väldigt mycket om, personligen. Att läsa. För alla
hennes böcker har ju gjorts på film. Både Emil och Pippi och allihopa. Och det är
lättsamt att läsa. Och sen tror jag att det är roligt för barnen också, när de har den
här bilden. Jag vet inte, jag föreställer mig det, eftersom jag själv tycker det är roligt
att barnen har den här bilden.

4.11

Tips på böcker

Vi ansåg att frågan om varifrån barnen får tips på böcker var intressant. Vad barnen själva
hade för uppfattning om detta har vi !edovisat tidigare (se kapitel4.2, s 36). Här visade det sig
nämligen vara så att det inte var någon alls som tipsade om.böcker i de flesta fall. Kanske
beror detta på att man helt enkelt litar bäst till sin egen förmåga vad gäller valet av litteratur,
men det kan också vara så att man under denna ålder inte pratar så mycket om böcker-över
huvudtaget. Vad gäller den undersökning man gjort i Wåhlins Barnens tre bibliotek(1994) så
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visade det sig också här att de flesta hittade fram till sin bok på egen hand, närmare bestämt
40% (s 209). Tilläggas bör dock att det i detta fall gällde hur barnen hittade just de berörda

böckerna nian haft med i själva undersökningen (ibid, s 91).
Annars kan man säga att de svar vi fick ifrån både barnen, f6räldrarna och bibliotekarien vad
gäller detta går att dela in i de "tre bibliotek" som man gjorti Kristian Wåhlins och Maj
Asplund Carlssons undersökning. Det är nämligen kompisbiblioteket, samhällsbiblioteket och
familjebiblioteket som barnen utgår ifrån när de far tips på bra böcker (ibid, s 82). Om man
· bö:rjar med kompisbiblioteket så var det i Wåhlin och Asplunds undersökning 14o/~ av barnen
som svarat att de fått sitt tips av kompisar (ibid, s 209). I vår undersökning har många svarat
att man ofta vänder sig just till kompisar för att få tips på böcker. Detta är något som vi också
hört i våra intervjuer med f6räldrar och bibliotekarien. Barnbibliotekariens erfarenhet av vad
barn går efter när de ska låna böcker var nämligen att tipsen oftast kom ifrån kompisar. Det är
det de går på i första hand. Han förklarar för oss att det inte spelar någon roll om han som
bibliotekarie står och talar om vilka böcker han tycker är bra, om kompisen som står brevid
har en helt annan uppfattning om bokens värde. Ä ven när bibliotekarien är ute och bokpratar
och har läraren brevid sig som håller med om att boken är bra, lånar inte barnet boken om den
via kompisar hört något annat om boken. Kompisar är alltså det mest betydelsefulla av allt,
enligt bibliotekarien.
Föräldrarnas svar vad gäller tips på böcker är ungefår detsamma som bibliotekariens,. d.v.s. att
många av dem också tror att tipsen kommer ifrån kompisar. Framförallt är det många som tror
att när barnen befinner sig i bokbussen på skolan och ska välja böcker så diskuterar de med
varandra vilka böcker som är bra eller dåliga. Det är överhuvudtaget viktigt vad kompisar
säger om det mesta i denna ålder. Det är deras åsikter som räknas och detta ser föräldrarna allt
tydligare.
Om man övergår till "samhällsbiblioteket" där både folkbibliotek och skolbibliotek är inräknat
så var det i Wåhlins och Asplunds undersökning 3% av barnen som angivit att de fått tips
ifrån någon bibliotekarie och 11% som svarat att de blivit tipsade av en lärare (ibid). I vår
undersökning var det ällnu fler av föräldrarna som trodde att barnen blir tipsade i skolan än de
som trodde att boktipsen kom .ifrån kompisar. Nästan alla av dem vi har pratat med tror att det
ligger till på detta vis. En del tar upp det här med att man "ska ha läst" vissa böcker i skolan
och tycker att på så vis får de ju tips medan andra poängterar lärarens roll i det hela, d. v~ s. att ·
lärarna uppmuntrar tillläsning och dämied ger tips på böcker. De vet vilken nivå barnen
ligger på i sin läsutveckling och kan därför lättare se· vilka böcker som passar vem, så att "rätt" .·
barn får "rätt" bok, så att säga. En förälder berättade att man förut haft en slags läsecirkel i
skolan där barnen delades upp i olika grupper och läste olika böcker som de sen diskuterade
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(Förälder 12). Detta tyckte hon var väldigt bra eftersom barnen här fick många tips på bra
böcker. I och for sig trodde hon att det just var kompisamas åsikter som fick barnen att
bestämma sig for om boken var något att ha eller ej.
Föräldern beskriver t.ex. vad som kunde hända om någon hittade en bra bok:
Men va( det då nå'n: "Den här var jättebra, den ska ni ta!" då slogs de ju nästan
om den här boken för att den var så jättebra då va.

Men det hela var trots allt efter läramas direktiv, så "tipsen" kom så att säga ifrån läramas håll
från början. Enligt barnen själva får de inte så ofta tips på böcker varken från läraren eller
bibliotekarien, endast tre har kryssat ror dessa alternativ (se kapitel 4.2, s 36).
Bibliotekarien förklarade för oss att även om barnen inte tog fasta på hans rekommendationer
av böcker när han var på skolan och bokpratade (d.v.s. att kompisarnas åsikter vägde tyngst)
så gick det bättre när de kom till biblioteket och ville ha hjälp. Där lyssnade de mer på hans
åsikter och tog fasta på dem. Det var dock inte någon av föräldrarna som nämnde att de trodde
att boktipsen kom ifrån en bibliotekarie. Kanske tänkte de inte på att bibliotekarien faktiskt är
till för att tipsa om böcker eller kanske de menade att detta inte fårekom i någon större .
utsträckning och .att det var de andra två faktorerna som vägde tyngst.
Vad gäller det sista biblioteket "familjebiblioteket" så var det i Wåhlin och Asplunds
undersökning 1 7% av barnen som svarat att de fått tips antingen ifrån mamma, pappa, syskon
eller annan släkting (Wåhlin, 1994, s 209). Om man ser på hur barnen i vår undersökning
svarat så är det fem som kryssat för alternativet m·amma eller pappa och en som kryssat för

annan släkting (se 4.2, s 36). Dessutom är det även en person som kryssat i 'annat sätt' och
skrivit "Min bror", vilket man får räkna till annan släkting tycker vi.
Vad gäller "familjebiblioteket" sade bibliotekarien i Kommunen att om mamma och pappa
tycker att boken ser bra ut så kan barnet säkert låna den också. Mammas och pappas åsikter
väger tungt och ju yngre barnen är desto mer lyssnar man på foräldrama. Deras åsikter är
al1tså ändå ganska betydelsefulla, men inte lika mycket som kompisarnas. Åsikten var också
att föräldrarna i alla fall" hade mer betydelse än t. ex. bibliotekariens i de flesta fall. I våra
intervjuertned foräldrarna så framkommer det tydligt att de nästan alla brukar tipsa sina barn
om böcker och att det i de flesta fall också blir lyckat, d.v.s. att barnet gillar boken. Det beror
väl på att föräldrarna ofta vet vad barnet är intresserat och roat av att läsa. En forälder säger
t.ex. (Förälder 6):
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Senast var ju då de här Sune-böckerna, de har ju konunitut nu. Man har sett
filmerna, på TV och så. Så det har jag föreslagit. Och likadant Astrid Lindgren
tycker jag också är roligt att läsa. Så det har jag ju föreslagit för henne då.

Enligt föräldrarna så låter det som om de oftare tipsade barnen om böcker än vad barnen
själva anser att de faktiskt gör. Kanske detta beror på att barnen antingen inte alltid tycker det
är bra böcker de blir tipsade om och alltså inte läser dem eller också är det i jämförelse med
tips från kompisarna inte så ofta. Det kan också vara så att barnen inte räknar tips från
föräldrar som "riktiga" tips. Man kanske redan har kommit upp i den åldern då man inte anser
föräldrarnas åsikter vara av intresse.
Om man ser på vad barnen har svarat på frågan om var de hittar sina böcker så. är det många
som svarat att de tittat hemma i bokhyllan (se 4.2, s 35). Detta svar betyder också att
föräldrarna eller någon annan släkting indirekt "tipsat" om boken eftersom den hamnat i
bokhyllan, antagligen genom inköp eUer gåva, för att någon tyckt att den var bra.
Några av föräldrarna svarade vid vår intervju att deras barn ibland även fär tips på böcker
ifrån de recensioner som finns i Kamratposten. Detta var inte något som vi frågade om i vår
enkät med barnen, mer än att de naturligtvis kunde kryssa i rutan för 'annat sätt' om det förhöll
sig så. Här fanns det ju dessutom plats att förklara sig närmare om.man.så önskade (se Bilaga
2, fråga 9) . Kanske en del av barnen inte tänkte på att de får tips på böcker ur tidningar.
Enligt en del föräldrar får dock några barn i alla fall tips via Kamratposten och om man jämför
med undersökningen som Kristian Wåhlin och Maj Asplund Carlsson redogör för i Barnens

tre bibliotek (1994) så har l% svarat att de får tips ifrån kataloger, TV m.m. (Wåhlin, s 209).

4.12

Recensioner

Hur är det med barnbokskritik och barnboksrecensioner? Läser föräldrarna dem? Påverkas de
av dem? Och bibliotekarien då, läser han bara BTJ:s sambindningshäften, elleringår även
andra barnboksrecensioner som underlag för inköpen? Många frågor väcktes, som vi skulle
forsöka få svar på.
Barnboksrecensioner förekommer i dagspressen men hamnar där ofta på kultursidorna ihop
med recensioner av vuxenböcker. Barn- och ungdomstidningar, t.ex. Kamratposten har
regelbundet återkommande recensioner av böcker. Det finns också ett antal specialtidskrifter
(exempelvis Opsis Kalopsis) som också recenserar barnböcker. Dessutom förekommer
boktips och recensioner i olika program på TV och radio. Att läsa recensioner kan vara ett bra
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sätt för föräldrar, som ofta säger sig sakna de rätta kunskaperna om vad som finns på
barnboksmarknaden, att hitta rätt böcker åt sina barn (Nilsson, 1986, s 18 f).
Det verkar dock som om man "missar målet" enligt en artikel av förläggaren Carl Hafström i
SvD 2811 1983. Han menar att böckerna ges en ganska likartad presentation, som medför att
detta för läsaren ter sig som en "stor oartikulerad massa" . Detta gör att man får svårt att
urskilja vilka böcker som utmärker sig som bättre än de andra i en jämförelse. Ying ToijerNilsson som skrivit en artikel i samma ämne i SvD 4/ 11 1983 menar att barnbokskritiken inte
ska fungera som en konsumentupplysning, vilket Hafström bestrider med argumentet att
läsarna i många fall aldrig skulle upptäcka böckerna annars (Furuland, 1986, s 432).
Alvar Wallinder har i en undersökning av lektörers utlåtanden om barn- och ungdomslitteratur
kommit fram till vissa kategorier av värderingskriterier (1987, s 136):
l. Textens effekt på läsaren (lektören)
2. Värdering av textens moral och innehåll
3. Värdering av språk och komposition
4. Värdering av textens trovärdighet
5. Värdering av textens originalitet
6. Värdering av barns möjligheter att förstå budskapet/texten
7. Bedömning av textens lämplighet på marknaden

Innan bamboken har nått sin läsare - barnet - har den passerat ett antalled på vägen,
exempelvis förlag, bokhandlare, skolor, bibliotek och föräldrar. På sin väg till barnet utsätts
boken får många öppna och dolda värderingar. Allt detta gör att fårmedlarledet på.vägen från
författarna tillläsarna är utslagsgivande får manusets möjligheter att nå mottagarna, d.v.s.
barnen (ibid, s 9). Gunila Ambjömsson har uttryckt detta på roljande sätt i sin bok Skräpkultur

åt barnen, 1968:
... det förhållandet att den måste säljas inte till den egentlige läsaren utan till en äldre
generation, föräldrar, lärare, bibliotekarier, etc., med en ibland fast rotad syn på barnet,
barnboken och barnbokens innehåll kan lätt ge upphov till egendomligheter och sneda
hänsynstaganden (s 28).

1970 gick författarinnan Siv Widerberg till angrepp mot dessa hinder på vägen som boken
måste övervinna för att nå till sina unga läsare:
Självser jag ofta hela barnbokens väg till konsumenten som en enda löjiig, sorglig otäck
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hinderlöpning (Wallinder, 1987, s 11).

Widerberg syftar liksom Ambjörnsson här på förlagen, biblioteken, skolan, föräldrarna och
andra anhöriga, bokhandeln, barnboksrecensenterna och samhällets syn på barn, Dessutom
kan själva författaren utgöra ett hinder i form av självcensur, och även barnen, vilka kan vara
styrda av förmedlamas uppfattningar (ibid, s 11 ).
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4.12.1

Barnbokens väg
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(Wallinder, 1987, s 10)
Bilden ovan illustrerar de slussar som barnboken passerar på sin väg från författare till läsare.

Å ena sidan visar den hur förlagen granskar såväl insända manuskript som utländska
barnböcker som kan vara aktuella för den svenska marknaden. När man beslutat om utgivning
ska böckerna passera Bibliotekstjänsts lektörer (2 per barnbok), dagstidningarnas recensenter,
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bibliotekarier som ansvarar för inköp och kanske äVen lärare. Å andra sidan når böckerna
bokhandlama via deras inköpskedjor och förmedlas därefter antingen direkt till barnen, eller
också tillkommer ytterligare en mellanhand, nämligen fåräldrarna. Även medlemskap i
bokklubbar går via föräldramedverkan. Å tredje sidan är den mest direkta vägen till barnen
via varuhus och kiosker, även om fciräldrar och kamrater även här kan ha en viss inverkan.
Vad ansåg då denna undersöknings intervjuade fåräldrar om bamboksrecensioner? Läses de
och vad anser man i så fall om dem? Det skulle visa sig att så gott som alla föräldrar uppgav
att man inte läser recensioner eller kritik av barnböcker. Huruvida man gör det när det gäller
vuxenböcker gick vi inte närmare in på, vilket så här i efterhand kanske kan sägas vara ett ·
misstag, eftersom vi i så fall hade fått reda på om man överhuvudtaget bryr sig om sådant.

4.12.2

Att inte läsa recensioner

Ingen av de föräldrar vi intervjuade inför den här studien uppger att de aktivt eller som regel
läser barnboksrecensioner. Man kan oftast inte motivera varför man inte gör det, utan nöj er
sig med att konstatera att man helt enkelt inte läser sådant. Ett par fåräldrar vet däremot
bestämt varför de väljer att inte läsa kritiken. Förälder 2 säger att hon inte brukar läsa
recensioner av barnböcker av den anledningen att dessa uttrycker en annan människas
uppfattning och att hon i stället helst vill bilda sig en egen åsikt om böckerna. Förälder 12 är·
inne på samma tankegång och formulerar sig så här:
Jag tycker att det liksom ... att de har inte samma smak som jag eller mina barn va,
utanjag tycker att man ska pröva sig fram själv.

Förälder 10 säger först att hon inte läserrecensioner, utan att kunna ge någon närmare
motivering till varför. När hon har funderat en stund kommer hon dock fram till en liknande
motivering som föräldrarna 2 och 12:
(... ) ... den kan ju tycka så helt annorlunda mot vadjag tycker, så det kanske har blivit
att man inte har läst dem.

Uppenbarligen har man ibland en avog inställning till själva recensenten, som möjligen
uppfattas som en "proffstyckare", fjärran från "vanligt folk" och som oftast inte tycker som
den stora allmänheten. Det är ju ett faktum att de böcker som för det mesta inte f'ar rtågon
översvallande kritik (exempelvis s.k. kiosklitteratur eller Bert- och Sune-böckerna), ofta
finner folklig förankring och många läsare. Det kan också vara så att recensenternas namn inte

75

betyder något speciellt fOr gemene man, såvida det inte är någon allmänt känd person som har
kritiserat böckerna.

4.12.3

Att läsa recensioner ibland

Endast ett fatal av de intervjuade foräldrarna säger att de någon gång läser
barnboksrecensioner och då rör det sig i de fallen om man just råkar få syn på någon. Man
letar inte direkt efter dem. Förälder l svarar att hon inte läser så många recensioner som hon
egentligen skulle vilja göra. Om hon av en händelse träffar på dem när hon tittar i en tidning,
så läser hon dem. Hon antyder även att hon inte heller läser recensioner på vuxenböcker.
_Förälder 5 berättar att hon någon gång läser barnbokSrecensioner men att om hon vid något
sådant tillfälle skulle råka bli nyfiken på en bok, leder detta oftast ändå inte till att boken
sedan skaffas. Hon tror nog att hennes son också ibland tittar igenom vad som skrivs om
barnböcker i Kamratposten eller Världsnaturfondens tidning. Förälder 5 uppger också att
hennes son använder sig av Kamratpostens bokrecensioner och även de som står att finna i
!CA-kuriren. Själv kan hon också tänka sig att läsa recensionerna i Kamratposten om de inte
är för långa.
Förälder 11 har en liknande inställning tillläsande av barnbokskritik som Förälder l:
Om jag slår upp en tidning och hittar det, då läser jag det. Fast jag går inte ut och
söker efter att: 'Nu vill jag veta vad de säger om de här böckerna'. Det gör jag inte.

Förälder 8 säger sig inte heller aktivt söka upp barnboksrecensioner. Däremot har han
funderingar på att det nog skulle kunna vara så, att han antagligen skulle läsa recensioner om
de på ett eller annat sätt sökte upp honom, istället för tvärtom, dvs att han själv letar upp dem.
Vi antar att han är ute efter någon slags "konsumentupplysning":
Nej, tyvärr gör jag väl inte det. Jag har väl inte den rätta kanalen kanske, for det. Det
är klart, står det i någon tidning eller så där, så läser jag väl, men det blir inte så ofta,
kan jag inte påstå. Men däremot hade jag fått ... säg att man hade fått hem i brevlådan
recensioner från ... en gång i månaden eller någonting sånt där, där hade jag ju givetvis
läst igenom dem, men jag söker inte upp. Det gör jag inte.

Förälder 13 forefaller ha en något mera bestämd uppfattning om bamboksrecensioner. Han
svarade på f6ljande sätt på vår fråga om han läste kritiken:
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Jo, j aj amen. Göteborgs-Posten är inte så mycket... jag har bara Göteborgs-Posten"

(Ja. Och vad tycker du om det?)
Jo, det är klart, det ska väl vara lite betygsättning. Barrien ska väl inte matas med
vad som helst då, va.

En av föräldrarna (nr 3)"1äser barnboksrecensioner som är av böcker för mindre barn, eftersom
hennes yrke kräver detta. Dock läser hon inga recensioner utöver dessa. De övriga föräldrarna
svarar mer eller mindre nej på frågan om de läser kritiken.
Bibliotekarien uppgav att man i första hand går efter sambindningshäftenas recensioner, när
böcker till barnavdelningen ska köpas in. Dessa häften kommer till biblioteket två gånger i
månaden. Bibliotekarien nämner inte att recensioner i tidningar eller tidskrifter läses, annat än
när det gäller vuxenböcker. Man f'ar från låntagarhåll mycket sällan förfrågan om inköp när
det gäller barnböcker. Detta kan ju tolkas som att rätt böcker köps in, men också som att
biblioteket har tappat bort den gruppen som villläsa en helt annan sorts böcker och att dessa
personer helt enkelt väljer att inte besöka biblioteket alls.
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5.

Sintdiskussion

I det här kapitlet avser vi att redovisa de slutsatser vi har kunnat komma fram till, med ledning
av de empiriska undersökningar som är genomförda med tidigare nämnda tre grupper av
respondenter. Givetvis går det inte att dra några generella slutsatser- till detta är antalet
intervjuer och enkäter för få. Det kan dock sägas att resultatet av studien någorlunda speglar
åsikter om och attityder till barnlitteratur och barns läsning på landsbygden i slutet av 1990talet. Resultatet hade möjligen kunnat bli annorlunda om man valt att lägga in ett
könsperspektiv i urvalet av respondenter, men vi har valt att inte göra detta.
Vi utgår från våra frågeställningar när vi redovisar vårt resultat. Dessutom gör vi i någon mån
jämförelser med det teoretiska materialet om den tidigare forskningen. Ä ven
litteraturvärderingar nu och i förfluten tid använder vi i diskussionen.

5.1

Föredrar barn och föräldrar samma slags barnböcker?

Om man ser på den undersökning vi gjort i berörda samhällen så förefaller det vara ganska
stora skillnader på vad barnen och deras föräldrar väljer. Föräldrarna har dock haft en större
möjlighet att argumentera för sina val än vad barnen har haft, eftersom diskussion om detta
kom upp vid intervjutillfållerna. Att resultatet i en jämförelse av respektives bokval dessutom·
blivit något missvisande kan bero på att föräldrarna som bekant fått välja flera titlar av de
böcker vi haft med oss, eftersom de inte behövde läsa böckerna de valt. Dessutom hade de
friheten att själva föreslå andra boktitlar än de vi hade med i vårt urval.
Mest anmärkningsvärt är att i de flesta fall där någon bok har fått höga urvalssiffror för
antingen barn eller vuxen, har det i motstående kategori fått siffran O (se kapitel 4.1, s 32).

Den stora späkräddningen av Eva Ibbotson är en bok som har attraherat flera barn, men inte
någon vuxen. Tvärtemot har Astrid Lindgrens Madicken och JunibackensFirns valts av nästan
hälften av föräldrarna, men inte ett enda barn läste boken. Vi tror att den ojämna fördelningen
kan bero på att föräldrarna tycker om Astrid Lindgren för att miljön i hennes böcker ofta är
sekelskiftesidyller och påminner om den "gamla goda tiden", när det inte fanns varken TV
eller cyberspace; Barnen kanske inte alls känner igen sig i den miljö som exempelvis
Madicken-böckerna utspelar sig i. Vi förmodar att barnen läst ochlyssnat mycket till Astrid
Lindgrens böcker, som många gånger innehållsmässigt rör sig i förfluten tid. Kanske är de så
att deras Astrid Lindgren-behov är mättat och de därfår söker sig till andra böcker med ett mer
modernt innehåll.

.. 78

l

Vi antog innan vi påbörjade denna undersökning, att vuxna gärna vill förmedla sådan litteratur
till sina barn, som de själva läste när de var små. I viss mån har detta antagande besannats när
det gäller böcker av den typen som Astrid Lindgren skriver. Däremot förefaller det inte som
om man anstränger sig för att föra vidare böcker som tillhör genren massmarknadslitteratur.
Det verkar heller inte finnas någon medvetenhet om att dessa böcker kan hålla sämre kvalitet
och man uppmuntrar inte barnen att läsa denna typ ·av böcker, men man rorbjuder dem int~
heller. De betraktas trots allt som ganska harmlösa och väljer barnen att läsa dem så är det i de
flesta fall okej.

A andra sidan finns det en klar överensstämmelse hos både barn och vuxna om att böckerna
bör innehålla spänning och humor. Detta är viktiga egenskaper för båda parter, för att
böckerna ska anses vara bra. I många fall uppger föräldrarna att de tipsar sina barn om böcker
och dessa tips brukar barnen ta fasta på. Detta bekräftar då att barn och vuxna ofta har en
likartad uppfattning om vad som är bra att läsa. Man bör dock vara medveten om att
innebörden av ord som "spänning" och "humor" kan skilja sig åt for de båda kategorierna.
"Spänning" för ett barn är kanske inte samma sak som roräldern tror att det är.
Vår slutsats är att när det gäller själva valet av konkreta boktitlar, är skillnaden mellan barn
och föräldrar påtaglig. Däremot när det gäller åsikten om vad som innehållsmässigt är bra
eller ej, är uppfattningarna likartade. Med det sisnämnda vill vi dock.inte påstå att detta skulle
gälla även kvalitetsmässigt. Ä ven om båda parter är rörande överens om att spänning ska ·
finnas med i boken, behöver detta inte betyda att de tycker att det är bra kvalitet på den.

5.2

Har föräldrar åsikter om barnens val av litteratur och deltar de
aktivt i barnens bokval?

De flesta fåräldrama förefaller att ha ett intresse får vad barnen läser. Åtminstone kan man
anta att de föräldrar som självmant har valt att medverka i denna undersökning är positivt
inställda till att barnen läser och att de intresserar sig får vilka slags böcker deras barn väljer
att läsa. Själva skälet till att de har detta intresse kan dock skilja sig åt. De flesta föräldrarna
som deltog i vår undersökning fåreföll att höra hemma .i det demokratiska synsättet, enligt ·
SKRIN-projektet (se kapitel3.1, s 17). Man intresserar sig får vad barnen läser·- om än
måttligt- men tillåter får det mesta att barnen själva väljer sinlitteratw, utan större
inblandning från fåråldramas sida. Man talar mer (ofta eller dagligen) eller mindre
(kontrollerar endast vad barnen lånat) med barnen om deras läsupplevelser. Inte någon gång
under intervjuerna kom det fram några direkta tecken på att man vill pådyvla barnen speciella
förhållningssätt eller värderingar, med undantag av när man nämner att man helst inte ser att
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barnen läser alltför starka sex- eller våldsskildringar. Detta säger man sig dock inte ha stött på
ännu, eftersom barnen fortfarande bara är tio år.

5.3

Anser föräldrarna att det finns något olämpligt i barnböcker, som
barnen inte bör läsa?

Enligt vår tolkning av intervjuerna är det många föräldrar som anser att det finns vissa ~mnen
som barnen bör undvika. Som exempel på detta nämns utpräglade skildringar av våld, sex,
religion och politik. Man anser dock att barnen i denna ålder är får små ror att råka ut för
dessa typer av böcker. Man har heller ingen erfarenhet av att det ännu har hänt att de kommit
hem med sådan litteratur. Det kan trots alli vara på sin plats att fundera över om barnen ändå
inte relativt lätt kan konnna över sådana böcker eller tidningar, med hjälp av äldre kamrater
eller syskon. Skulle det hända att barnen lånar litteratur av tveksamt slag, är det enligt
föräldrarna vanligt att man läser den tillsammans.
I SKRIN-projektets studie har de flesta angett att vålds- och ibland även sexskildringar kan
vara orsak till att föräldrar inte vill att deras barn ska läsa boken (Furhannnar, opubl. material
om SKRIN-projektet). Någon enstaka respondent i vår egen undersökning tycker tvärtemot att
det inte finns något hinder för att barn ska läsa böcker med s.k. "runda ord" i, eftersom barnen
bör ha inblick även i detta ämne.

5.4

Är det viktigt för föräldrarna att barnen lär sig något av det de
läser?

För merparten av de föräldrar vi intervjuade var det inte speciellt viktigt att barnen lär sig
något av sin läsning. Endast någon enstaka förälder ansåg det vara av betydelse att de böcker
barnet läste skulle ha ett klart budskap.
Vi tycker oss uppfatta att det är en klar skillnad i hur man ser på böcker idag mot vad man
gjorde fömt. Som framgår av avsnittet om litteraturvärderingar förr (3.2) kan man ur historisk
synvinkel se att det enda viktiga med läsning var att man lärde sig något av den. Så är det inte
idag och det framgår tydligt i de intervjuer vi gjort med foräldrarna. Ett par foräldrar säger
t.o.m att det ska vara ren nöjesläsning, eftersom barnen läser mycket fakta i skolan och
behöver avkoppling.
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Något som flertalet foräldrar påpekar är att barnen "på köpet" lär sig språk, stavning,
läsfärdighet och tänkande, när .d e läser avkopplande skönlitteratur. Via skönlitteraturen kan de
dessutom få rena faktakunskaper, som de egentligen inte tänkt att aktivt skaffa sig från början.
T.ex. när man läser en av böckerna i vårt urval, Kaskeloternas sång, kanske någon kunskap
om valar fastnar. Ä ven detta lar man "på köpet".
Också SKRIN-projektet påvisar att den vanligaste åsikten bland vuxna i denna fråga är att
barnen genom sin läsning blir allmänbildade och har nytta av att ha en god läsfärdighet, inte
minst när det gäller skolarbetet. Det näst vanligaste är att foräldrarna tycker det är viktigt att
barnen utvecklas i sitt språk, samt f'ar bättre ordforråd (Furhammar, opubl. material om
SKRIN-projektet). Ett antal respondenter i denna studie svarar också att läsningen är viktig
som avkoppling och ger möjlighet till"mysstunder" och ro.

5.5

Läser föräldrar barnbokskritik och/eller barnboksrecensioner?

Vi antog att ett viktigt sätt för föräldrar att ta reda på barnlitteraturens kvalitet var att läsa
barnboksrecensioner som förekommer i dagspress och allehanda tidskrifter. Dessvärre ·
förefaller det som om denna väg att skaffa sig kunskap inte utnyttjas i någon nämnvärd grad
av de foräldrar vi undersökte. Faktum är att ingen enda förälder uppgav att man hade som
vana att följa med i barnbokskritiken. I de sporadiska fall då man ändå läste detta,.om man av
en tillfällighet råkat få syn på någon recension i tidningen man just höll på och bläddrade i ·
framkom det att man oftast ändå inte tog till sig vad som skrivits. En del uppgav ;1tt de direkt
undvek att läsa recensioner, eftersom de ansåg att en annan människas åsikt inte var något
som man värdesätter och som är avgörande för en boks kvalitet, särskilt inte om denna åsikt
avvek från den egna. Ett annat skäl är att man vill bilda sig en egen åsikt, utan att först ha
påverkats av någon annans.
Recensionerna skrivs av vuxna och i de flesta fallför vuxna, vilka i sin tur skall formedla
själva resultatet av kritiken till barnen genom att antingen påverka till läsning eller också
påverka till att barnet inte ska välja vissa böcker. När denna förmedling inte sker blir föijden
att barnens bokval och läsning inte kommer att p~verkas av recensionerna.
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5.6

Vad är bibliotekariens erfarenheter av förätdraengagemang i
barnens bokval?

Inne på biblioteket märker man föräldrarnas intresse genom deras agerande när de kommer dit
for att låna tillsammans med sina barn. De vuxna följer med barnen till barnavdelningen och
är till stora delar med vid urvalet. De forsöker också i vissa fall styra detta val i viss mån,
genom att t.ex. påpeka textens utseende eller om:tang. Dessutom försöker de oftast hjälpa
barnen att hitta det de vill ha. Däremot händer det nästan aldrig att föräldrarna vill diskutera ·
barnlitteratur direkt med bibliotekarien, men vår slutsats av vad som har kommit fram i
undersökningen är att föräldrarna enligt bibliotekarien är tämligen aktiva·i sitt agerande på
biblioteket.

5.7

Läser bibliotekarien barnbokskritik och/eller barnboksrecensioner
(förutom sambindningshäft'ena)?

Vi har kommit fram till att barnbibliotekarien i vår undersökning inte läser andra
barnboksrecensioner än de som finns i sambindnfngshäftena. Man får heiler inte in önskemål
om inköp på barnböcker ifrån allmänheten och kan alltså inte få impulser till anskaffning av
litteratur den vägen. Det är endast när det gäller vuxenlitteratur som man läser dagspressens
recensioner och tidskrifternas sådana vid sidan av sambindningshäftena.
Vi förmodade innan vi började vår undersökning att man hade en bredare grund att stå på när
man gjorde sitt urval av inköp än att bara forlita sig på sambindningslistornas recensioner.
Man kan undra Varför man inte läser andra omdömen ur olika källor när det gäller
barnlitteratur, eftersom man uppger att det går till på det viset vid anskaffning av
vuxenlitteratur.

5.8

A vs lutning

Vad vi har kommit fram till i vår uppsats är att föräldrar i allmänhet intresserar sig for vad
deras barn läser, men att de inte aktivt påverkar eller försöker styra dem in i en viss rikting
eller typ av litteratur. Man ser som förälder gärna att barnen läser och uppmuntrar till detta. Vi ·
fick påpekat for oss vid ett flertal tillfållen att det viktigaste är att barn läser, inte vad de läser.
Man vill heller inte direkt förbjuda någon litterattir av rädsla· for att barnen ska mista sin
läslust.
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Bibliotekarien har inte någon erfarenhet av att foråldrarna aktivt vill påverka barnen i deras
bokval, utan att de istället vill finnas till hands och hjälpa till vid behov. Det verkar dessutom
inte som om barnen känner sig påverkade av roräldrarna i sitt bokval, eftersom de oftast
använder sig av kompisamas råd och tips på böcker när de ska låna.
Vi har valt att inte lägga in ett könsperspektiv på vår undersökning, men det kunde vara
intressant att se på mammornas kontra pappornas åsikter om bamlitteratur. Vi upptäckte
nämligen under jntervjuemas gång att det kanske forhåller sig så att föräldrarna ser olika på
barnböckerna, beroende på kön. Detta vore en tänkbar inriktning som framtida
uppsatsskrivare skulle kunna använda sig av.

83

6.

Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att försöka få svar på frågorna om föräldrars engagemang i
deras barns val av litteratur och om deras inställning till barnlitteratur i stort. Givetvis ingår
även frågan om vad barnen själva tycker och också hur man från bibliotekshåll upplever
foråldraengagemang när det gäller barnböcker. Vi har också intresserat oss for om barnens
och de vuxnas åsikter överensstämmer eller skiljer sig åt.·Vårt empiriska tillvägagångssätt har
varit korta enkäter till barnen och längre personliga intervjuer med de vuxna, såväl föräldrar
som bibliotekarie.
För att skapa en bakgrund till uppsatsens frågeställningar har vi valt att beskriva hur
barnlitteratur har emottagits i ett historiskt perspektiv, från 1500-talet fram till vår egen tid.
Det är även betydelsefullt att känna till det utvecklingspsykologiska stadium, i vilket studiens
l 0-åriga barn befinner sig. Därför har vi gjort en beskrivning av detta. Då vi har analyserat
vårt empiriska material, har detta ställts emot tidigare utförd forskning, näraliggande denna
. uppsats ämne, samt annat teoretiskt material vi funnit relevant.
Det ovan nämnda empiriska materialet har analyserats och därur har vi funnit ett antal
intressanta frågekategorier. Grundläggande for hela undersökningen var att utröna om
föräldrarna överhuvudtaget intresserar sig för sina barns läsning och om de vidare aktivt deltar
i barnens val av litteratur. Det visade sig att föräldrarna har ett ganska stort intresse för vad
deras barn läser och att man gärna vill veta vad för slags böcker barnen väljer. Däremot deltar
de inte alltid, då det gäller att välja ut barnböcker vid de tillfållen då föräldrarna och barnen är
tillsammans på biblioteket. Bibliotekarien uppger att föräldrarna finns med vid barnens sida,
då de ska låna, men att de oftast inte vill påverka barnen aktivt åt det ena eller andra hållet.
Det låg nära till hands att även gå ut med frågan om vad föräldrarna läste, när de själva var i
l 0-årsåldern och om de i så fall rekommenderade denna äldre barnlitteratur till sina egna barn.
Vi fick då reda på att föräldrarna läste något annorlunda böcker än vad deras barn gör idag. I
flera fall var barndornens böcker vad vi idag benämner som triviallitteratur, somKitty-och
Fem-böcker. Men de ville gärna rekommendera "sina" böcker eftersom de ansåg att dessa
fortfarande håller att läsas. Även bibliotekarien hade som barn läst denna typ av böcker, men
han ansåg inte att dessa s.k. trivialböcker är något som man bör föra vidare till dagens barn.
Han ville hellre rekommendera annan litteratur, eftersom han ansåg att man lätt "fastnar" i en
viss typ av böcker.
Föräldrarnaombads att forsöka beskriva vad en bra barnbok bör ha for egenskaper ochvi
ställde även frågan om det för dem kändes viktigt att deras barn lärde sig något av det de läste.

84

Det visade sig att föräldrar och barn i princip hade samma kriterier på innehåll i böckerna, för
att de skulle klassas som bra, nämligen spänning och humor. Föräldrarna tyckte däremot inte
att det var speciellt viktigt att barnen inhämtade direkta kunskaper från böckerna. Läsning
betraktas mera som en avkoppling, som man "på köpet" kan lära sig något av, exempelvis
läsfärdighet och ordkunskap.
Det diskuterades också under intervjuerna om eventuellt olämpliga barnböcker och vi har i
samband med detta gjort en koppling med triviallitteratur och kvalitetslitteratur. De flesta
föräldrarna tyckte att det var svårt att nämna något som det var direkt förbjudet att läsa om.
Dessutom ansåg de att deras .barn var något fcir unga för att ha stött på något som skulle kunna
vara fårbjudet Om detta ändå skulle inträffa, vore det ämnen som våld, rasism eller
sexskildringar, som man i första hand vänder sig emot. Vad gäller trivial- och
kvalitetslitteratur, föreföll det som om man inte gjorde någon större åtskillnad mellan båda
dessa kategorier. Bibliotekarien däremot, var av en annan åsikt, nämligen att man skall vara
fårsiktig med vilken litteratur man sätter i händerna på barnen. Man var dock överens om att ·
Astrid Lindgrens böcker är exempel på kvalitetslitteratur, som man gärna ser att barnen läser.
Detta visade sig däremot inte vara litteratur som barnen valde att läsa; om man ser på den
undersökning vi gjorde. Vi hade nämligen med en Astrid Lindgren-bok i vårt urval, men det
var inget av barnen som lånade den.
Som ett led i frågeställningarna valde vi även att studera huruvida föräldrarna aktivt försöker
tipsa barnen om litteratur och också om fciräldrama läser barnboksrecensioner, för att själva få
boktips. Flertalet föräldrar uppgav att de inte gav barnen så många boktips, eftersom de ansåg
att barnen ofta klarade av att hitta till sin litteratur ändå, t. ex. med bibliotekariens eller
kompisamas hjälp. Kompisarna var också något som barnen själva angav att de ofta fick
boktips ifrån. Föräldrarna läser heller nästan aldrig barnboksrecensioner av olika orsaker. En
del anser att de vill bilda sig en egen uppfattning om böckerna och andra har helt enkelt inte
tid eller tillräckligt intresse får att aktivt leta upp kritikernas åsikter. Bibliotekarien höll sig till
största delen till BTJ:s sambindningshäften, får att granska kritikernas röster, och för att bilda
sig en uppfattning om vad får slags barnlitteratur som skall köpas in.
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BILAGA l

HEJT
Vi är två tjejer ifrån bibliotekshögskolan i Borås. Vi går just nu vår
fjärde och sista termin och skall genomföra en magisteruppsats på
20 poäng. Denna uppsats ska i stora drag handla om hur barn
respektive vuxna väljer barnlitteratur och vi hoppas lite på er.hjålp.
Uppsatsen beräknas vara klar i slutet i november 1996.·
Vi har valt att inrikta oss på två 4:e klasser i XX kommun, nämligen i
YY och ZZ skola. Lärarna i dessa klasser har vänligt tillmötesgått oss
och lovat att vi ska få använda några svensklektioner i början.av
höstterminen för att få genomföra våra undersökningar.
Barnen kommer att få välja varsin bok bland ett antal boktitlar, läsa
boken de valt och därefter få fylla i enkäter angående bokvalet.
Dessutom hoppas vi att ni föräldrar kan ställa upp på en liknande
undersökning, fast vi önskar att göra intervjuer med er (ca 1 h)
istället för enkäter. Det bör poängteras att alla uppgifter, både från
vuxna och barn, behandlas anonymt i den färdiga uppsatsen.
Om ni har möjlighet att ställa upp och hjälpa oss med detta ber vi er
fylla i talongen nertill och skicka den med barnet till skolan senast
den 23/8 Vi kommer sedan att kontakta er. Det går bra att ringa till
Fernilla Andersson xxx-xx xx xx
oss om ni har några frågor:
Mary-Ann Hansson xxxx-xxx xx

------------------------------ . ---~----

D ja, vi ställer gärna upp
D nej, vi har ingen möjlighet att hjälpa er
Namn: ___ __ _______________ _ _______ _ ____ _
Telefon: ______ __ ____ _ __ _____ ____________ _

BILAGA2

-HEJ!
Vi vill gärna att du besvarar några frågor som bland annat handlar om den bok du har läst men
även om vad du är intresserad av förböcker och hur du brukar göra när du väljer en bok att ·
läsa .
. Allra först kan du kryssa i rutan för

D

pojke

D

flicka

I fortsättningen får du gärna kryssa i mer än en ruta på varje·fråga om du känner att det finns
flera alternativ som passar dig. Naturligtvis kan du också fråga oss om det är något du inte
förstår.
Ingen annan än vi som gör undersökningen kommer att se vad du har svarat på frågorna.

Mary-Ann Hansson
Pemilla Andersson

l. Vad heter boken du har läst?

-----------------------------------------

2. Hur gjorde du när du valde din bok?

D
D

tittade på framsidan

D
D
D
D

bläddrade i boken

läste på baksidan
läste en bit i boken
annat sätt

-----------------------------------------------------

vet ej

3. Vad tyckte du om boken du valde?
D den var bra därför att: ________________________________________

D

den var .d.ålig_därför att: --- - - - - --------------------------------

D

den var varken bra eller dålig därför att: - - - - - -- - ---------------------

4. Fanns det någon typ av bok du saknade bland de böcker du fick välja mellan?

D
0
D

j a, nämligen: - - - - -- ------------------------- - -- - - -- - - neJ

vet ej

5. Brukar du läsa böcker?

D
D

ja, ibland

D

nej, nästan aldrig

ja, ofta

· 6. Vad tycker du en bra bok ska handla om?

7. Är det viktigt för dig att böckerna du läser innehåller vad du väntat dig?

D
D
D

ja
neJ
vet ej

8. Hur hittar du dina böcker?

D
D
D
D
D
D

lånar på biblioteket eller bokbuss
lånar av kompisar
får eller köper
lånar i skolan
tittar hemma i bokhyllan
armat sätt:

--------------------------------~--------------------

9. Brukar någon tipsa dig om böcker? Vem i så fall?

D

kompisar

D
D
D

mamma eller pappa

D
D
0

annan släkting
bibliotekarie
lärare
annat sätt: ------------------------------------- - -----------ingen

l O. Brukar ni prata om böcker hemma?

D

ja

D

nej

D

vet ej

11. Brukar ni prata om böcker i skolan?

D
D
D

ja
neJ
vet ej

12. Brukar du prata om böcker med kompisar?

D

ja

D

.nej

D -vet ej
Nu är frågorna slut. Tack för hjälpen l

Underlag till intervjufrågor med föräldrar

BILAGAJ

* Kort inledning: vad vi vill att de ska göra och hur det hela kommer att gå till.

* De f'ar titta på böckerna och välja en lämplig bok till sitt barn.

*Varför har ni gjort just det valet?
Är det en bok som ert barn skulle tycka om eller skulle kanske även du själv vara road av
den?

* Har du åsikter om barnets val av litteratur i allmänhet?
Är det viktigt för dig att veta vad barnet läser?
Finns det något en bok kan innehålla som barnen ej fär läsa och såifall vad?
Om barnet villläsa en viss bok, kanske eventuellt för att alla kompisar har läst just den
boken, fär han/ hon göra det då även om du själv inte anser boken vara lämplig i vissa
avseenden?
. *Vad tycker du en bra barnbok ska handla om? Kan du ge ett exempel på en sådan?

* Om du ska skaffa en bok till ditt barn, antingen ifrån biblioteket eller bokhandeln, vad avgör
valet av bok? Vad grundar du ditt val på? Frågar du någon till råds?

* Är det viktigt att barnet lär sig något av det som han/ hon läser eller fär det även vara ur rent ·
underhållande syfte?

* Brukar du diskutera böcker med ditt barn?
På vems initiativ sker detta? Är det barnet som kommer till dig med en "bok i huvudet"
eller kommer initiativen kanske ifrån båda håll?

* Brukade ni läsa böcker tillsammans när barnet var litet?
Gör ni det fortfarande?
*Ger du råd om böcker till barnet som du tycker han!·hon ska läsa?
Brukar han! hon då lyssna till detta och även följa dem?
* Har du någon uppfattning om var barnet annars fär tips om böcker ifrån? Kompisar, skolan
etc?
* Brukar du gå till biblioteket tillsammans med dina barn?
Går ni då till varsin avdelning så att bamet·själv fär leta bland "sina'' hyllor eller är du med
när han! hon välj er ut sina böcker?
* Om bibliotekarien rekommenderar böcker till ditt barn, räcker def då som tillförlitlighet på
bokens kvalitet?

* Går barnet själv till biblioteket eller bokbussen?
Vill du i dylika fall veta vad barnet har lånat när .det kommer hem?

* Läser du några barnboksrecensioner i tidningar och tidsskrifter eller andra artiklar som
handlar om barnbokskritik m m?
Vad tycker du såifall om det?
*Vad läste du själv som barn, framforallt när du var i den åldern? Tycker du att dessa böcker
håller än idag?

Underlag till intervjufrågor med barnbibliotekarie
BILAGA4
*Vill du kommentera vårt urval? Bra eller dåligt? Fattas något eller ska något tas bort?

* Vad har du för åsikter om barnlitteratur?
Vad är en bra resp. dålig barnbok?
Vad ska den innehålla?
*Har du andra åsikter som privatperson?
*Har du bland bibliotekarierna märkt en förändrad attityd till barnböcker genom åren?
Eller hos föräldrarna?
Har intresset ökat eller minskat?

* Märker du av att åsikterna går isär, när föräldrarna är inne och lånar tillsammans med
barnen?
. Vem "vinner"? ·

* Tittar föräldrarna igenom barnens bokval?
* Säger de ifrån att "Det rar du .inte låna!"?
Förklarar de varför en bok är olämplig?
*Lyssnar de på barnens önskemål om litteratur?
*Är föräldrarna intresserade av barnlitteratur?
*Vill de diskutera barnlitteratur med bibliotekarien?
* Frågar de bibliotekarien till råds?

* Konuner de med önskemål om inköp?
Kommer de med kritik om bibliotekets sortiment?
* Vad har du för urvalskriterier vid bokprat?
Går du på känsla eller enligt din bibliotekarieroll?
Lyssnar du till vad barnen har att säga om böckerna?

* Bryter någon speciell genre eller stil igenom i barnens bokval, när du bokpratar?

* Har du någon uppsökande vuxenkontakt?
* Vad går du efter när du gallrar barnböcker?

* Kan du försvara alla böcker i beståndet?

* Anser du att det är viktigt att barnen lär sig något av det de läser, eller är det okej med ren

underhållning?
*Hur gör du när barnen frågar·efter tips på böcker?
Gör du på annat sätt när en förälder frågar?
Följer de råden?

* Vet du var barnen får sina tips ifrån?
*Vad läste du själv som barn?
* Läser du andra barnboksrecensioner än sambindningshäftenas recensioner?
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