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Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur flickor och pojkar väljer litteratur 
samt vilka faktorer, såsom intressen och genusnormer som påverkar deras val. 
Metoder som användes var en observation under ett besök på skolbiblioteket där 
eleverna fick välja litteratur själva, intervjuer med elever och lärare samt en analys av 
den valda litteraturen. Resultatet visar att flickorna valde böcker med realistiska 
ämnen som till exempel handlade om hästar och relationer medan pojkarna valde 
mer orealistiska böcker om exempelvis monster och hjältar. En slutsats som dragits 
utifrån resultatet i studien är att elevers val av litteratur styrs av de förväntningar 
pojkar och flickor har på sig i samhället. 
_____________________________________________________ 
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1 Inledning 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att 
”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” (Skolverket, 
2011, s.247). Enligt studier om skillnader mellan flickors och pojkars läsintresse kan 
man se att flickor läser i större mängd då de generellt tycker det är roligare att läsa 
(Taube, 2007), medan pojkar har en mer negativ inställning till läsning (Kåreland, 
2013). Taube (2007) menar också att internationella studier visar att flickor överlag 
läser bättre än pojkar. En förklaring till de prestationsskillnader som syns mellan 
könen kan enligt Taube (2007) vara vissa pojkars sena mognad. En annan anledning 
kan också vara det som Kåreland (2013) lyfter, att pojkar vill befästa sin manliga 
identitet och tar avstånd från läsning. Framförallt läsning av romaner anses kvinnligt.  

Fridolfsson (2008) trycker på att motivation och intresse hos barnet är en viktig 
faktor för läsutvecklingen. Kåreland (2005) skriver att skolan är viktig för att väcka 
elevernas läsintresse och att det därför spelar en stor roll vilken litteratur som erbjuds 
för eleverna. Eleverna ska själva få möjlighet att hitta litteratur som passar dem, 
enligt intresse, utvecklingsstadium och personlighet (Chambers, 2014). Tidigare 
forskning av Kåreland och Lindh-Munther (2005b) visar att när elever väljer 
litteratur, så faller oftast valet på en bok där huvudkaraktärens kön är av samma kön 
som eleven själv. Detta kan ha att göra med att barn enligt Kåreland (2005) redan i 
tidig ålder är medvetna om skillnader mellan kvinnor och män samt vad som kan 
anses vara manligt och/eller kvinnligt. Kåreland (2013) skriver också att forskning 
som tidigare gjorts på litteraturen på mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet visar 
att flickor är märkbart underrepresenterade i den litteratur som bearbetas i skolorna 
samt att manliga huvudkaraktärer i litteraturen skriven av manliga författare är det 
som i störst utsträckning används i klassrummen.  

Våra personliga observationer av klassrumsläsning visar på att elevernas litteratur 
sällan bryter mot de traditionella roller flickor och pojkar har i vårt samhälle. Pojkar 
läser ofta om hjältar av manligt kön eller monster, medan flickor som däremot är lite 
mer flexibla i sina val, gärna läser litteratur där huvudkaraktären är av kvinnligt kön 
och även böcker med söta djur. Men som Chambers (2014) skriver så kan vi bara 
välja böcker av de vi har tillgång till och de böcker eleverna läser kan ha tagits in i 
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klassrummet eller tilldelats eleven av lärare och andra vuxna och på så sätt kan de 
vuxna ha påverkat elevernas val. Vi vill därför med denna studie ta reda på vilken 
litteratur flickor och pojkar väljer om de får välja själva, vad som påverkar dessa val 
och hur dessa val ser ut i jämförelse med de genusnormer som råder i samhället. En 
sådan forskning anses relevant då väldigt få liknande studier kunde hittas. 

1.1 Syfte och Forskningsfrågor  

Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur flickor och pojkar väljer litteratur 
samt vilka faktorer, såsom intressen och genusnormer som påverkar deras val. 
För att uppnå syftet i vår studie har vi utformat tre forskningsfrågor. Dessa lyder:  

• Vad väljer en grupp flickor och pojkar i årskurs 2 för litteratur om de får välja 
själva?  

• Vad anser några flickor och pojkar i årskurs 2 väcker deras intressen i valet av 
en bok och vad påverkar dem i valet? 

• Hur ser de undersökta flickornas och pojkarnas val av litteratur ut i jämförelse 
med de genusnormer som finns i vårt samhälle? 

1.2 Disposition  

I kapitel 2, under rubriken bakgrund presenteras tidigare forskning och de teoretiska 
grunder som vår uppsats bygger på. I metodavsnittet, kapitel 3, presenterar vi de 
metoder vi använt oss av för datainsamlingen, den forskningsetik som vi har tagit 
hänsyn till, hur vi bearbetat data samt en presentation av vårt urval. Vidare 
presenterar vi vårt resultat i kapitel 4 och därefter sker en sammanfattning av 
resultatet i kapitel 5. Kapitel 6 bjuder på en diskussion av de metoder som använts i 
studien, samt en resultatdiskussion. Kapitel 7 som är det avslutande kapitlet kommer 
redogöra för de slutsatser vi har kommit fram till samt förslag på fortsatt forskning. 
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2 Bakgrund  

Under denna rubrik presenteras den teoretiska bakgrunden till vår studie. I det första 
kapitlet, 2.1 ”Självständig läsning och motivation” presenteras vikten av den 
självständiga läsningen och elevers motivation. I kapitel 2.2. lyfts de skillnader som 
finns mellan pojkars och flickors läskunskaper och läsintressen fram genom tidigare 
forskning. Då föreliggande studie tar utgångspunkt i genus, behandlas genus och hur 
flickors och pojkars litteratur sett ut genom tiderna, under rubrik 2.3. Ytterligare 
forskning som är relevant för denna studie presenteras under kapitel 2.4.  

2.1 Självständig läsning och motivation 

Fridolfsson (2008) skriver att det är viktigt att man får möjlighet att läsa fritt och 
självständigt för att bli en bra läsare. Det är av högt värde att man får tillfälle och 
möjlighet att få läsa självständigt i skolan, speciellt för de barn som inte kommer i 
kontakt med litteratur i hemmet. Att ha böcker i klassrummet har en stor betydelse 
för hur utvecklingen av barnens läsförmåga ska gå framåt. För att nå alla elever bör 
utbudet av böcker i klassrummet vara av varierande innehåll och svårighetsgrad 
(Fridolfsson, 2008). Fri och självständig läsning är enligt Fridolfsson (2008) viktig 
för att väcka barnens intressen för böcker. Bland alla de lärandemål som berör 
läsning i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det 
att ”Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva” 
(Skolverket, 2011, s.247). Fridolfsson (2008) trycker på att intresset är viktigt för 
motivationen: ”En viktig faktor för att läsutvecklingen ska utvecklas tillfredställande 
är att barnet är motiverat och har ett intresse för att lära sig att läsa” (s.36). Att bli en 
bra läsare tar flera år och dessutom är det viktigt att motivationen för läsning hålls 
vid liv under utvecklingen.  

2.2 Genus  

Hirdman (2003) skriver att uttrycket gender började användas i början av 1980-talet 
i den feministiska forskningen i USA. Det engelska ordet gender översattes till 
svenska och blev begreppet genus, vilket introducerades i Sverige i slutet av 1980-
talet (Rydström och Tjeder, 2009). Enligt Nationalencyklopedin definieras ordet 
genus som ett ”begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 
teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 
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handlingar som sammantagna formar människors sociala kön” (NE, 2017a). Connell 
och Pearse (2015) skriver att den vanligaste användningen av begreppet genus avser 
de skillnader som finns kulturellt mellan män och kvinnor.  

Hirdman (1988) menar att genus ingår i ett system med ”processer, fenomen, 
föreställningar och förväntningar” (Hirdman, 1988, s.51) som genom sina relationer till 
varandra skapar en ”ordningsstruktur av kön” och som i sin tur påverkar de sociala 
ordningar som finns och som ”segregerar” eller med andra ord delar upp oss i samhället. 
Hirdman (1988) skriver om två ”lagar” eller ”principer” inom ”systemet” genus som är 
grundläggande: 

1) Den ena logiken är just dikotomin, dvs isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte 
blandas.  
2) Den andra logiken är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor, 
därmed utgör de normen för det normala och det allmängiltiga. (Hirdman, 1988, s.51).  

Andrae (2001) talar om genusnormer och att en process av genusnormer pågår 
genom hela livet och vi människor är medskapare till dessa föreställningar. Begreppet 
norm betyder enligt Nationalencyklopedin ”det ’normala’ eller godtagna beteendet i 
t.ex. en social grupp” (NE, 2017d). Vidare skriver Nationalencyklopedin om normer 
att: 

normsystem anger det normala mönster som individers handlingar bör överensstämma med. 
Normer kan delas in i rättsliga, ekonomiska, moraliska, estetiska, tekniska etc. De är i allmänhet 
intimt förbundna med sociala värden, och de utgör medel för att förverkliga tillstånd som 
värderas högt av den samhällsgrupp som bejakar dem. De formella lagarna uttrycker en del av 
samhällets normsystem, andra finns nedlagda i traditioner, seder och bruk. (NE, 2017d) 

Genusnormer används i föreliggande studie som de sociala mönster och förväntningar som 
finns på respektive kön. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) menar att långt innan barnet 
har förmåga att förstå och tolka världen runt omkring sig, börjas en identitet bildas och 
barnet socialiseras. Gens (2002) lyfter en studie som gjorts på flera ställen i världen där 
man undersökte vuxnas bemötande och förväntningar på små barn och hur dessa skilde sig 
mellan könen. När försökspersoner fick välja mellan att ge ett leksakståg eller en docka till 
ett barn, gavs oftast leksakståget till det barn de trodde var pojke och docka till det barn de 
trodde var flicka. Kåreland och Lindh-Munther (2005a) skriver även om studier som gjorts 
där 24 sexåringar och 24 åttaåringar fick välja en kamrat att leka med, resultatet visade att 
samtliga barn valde en kamrat av samma kön som de själva.   
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Genom de förväntningar och det bemötande barnet får under uppväxten, vilket skiljer sig 
mellan könen, växer de upp med en vilja att få beröm för att uppnå dessa förväntningar 
(Bjerrum Nielsen och Rudberg, 1991). Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) skriver att 
flickor ofta får beröm och erkännande för att hjälpa sin mor i köket och göra sig fina medan 
pojkar får beröm när de anses vara duktiga på att exempelvis spela fotboll. Då både pojkar 
och flickor vill bli accepterade av sin omgivning och därmed ta del av den sociala 
gemenskapen syftar de mot att uppnå de förväntningar som finns på de olika könen i vårt 
samhälle (Bjerrum Nielsen och Rudberg, 1991). Vidare menar Bjerrum Nielsen och 
Rudberg (1991) att ”Psykoanalytisk teori visar hur tidiga erfarenheter grundlägger 
strukturerna i vår personlighet – som en form av ’omedvetna scheman’ som då och då kan 
lura vår rationalitet fullständigt” (Bjerrum Nielsen och Rudberg 1991, s.14).  

2.2.1 Flickors och pojkars läsning genom tiderna 

Kåreland (2013) skriver att en av de första böckerna som gavs ut i Sverige, som var 
riktad till de yngre läsarna, var Een sköön härligh jungfrw speghel från år 1591. 
Boken anses ha varit riktad till (framför allt högadliga) flickor, däremot skiljer sig 
boken från dagens flickböcker. Den tyska författaren, med präst som yrke, ville ge 
förhållningsregler med utgångspunkt i bibeln och betonade religiösa sedligheter 
(Kåreland, 2013). Ett år senare kom en bok riktad till pojkar, denna bok hade titeln 
En gylddenne book, om unga personers sedhers höffweligheet. 

Kåreland (2013) skriver att barnboksutgivningen under 1600-talet var ytterst 
begränsad. Endast ett 40-tal titlar gavs ut, majoriteten hade utländskt ursprung och 
en religiös prägel. På 1700-talet däremot fick Sverige en barnboksproduktion och 
upplysningstidens ideal, som vilade på kunskap och förnuft, skildrades i böckerna. 
Under detta århundrade var fabeln, litteratur med uppfostran som syfte, särskilt 
framträdande (Kåreland, 2013). Kåreland (2013) skriver sedan att behovet av 
litteratur ökade när skolplikt infördes år 1842, även då var fablerna centrala i vad vi 
idag kallar för läseböcker och kunde läsas av alla samhällsklasser i och med 
skolplikten. Fablerna som var dramatiska och korta i sin uppbyggnad ville också lära 
ut ett gott uppförande, detta gjorde att de passade väl in i läseböckerna. Även på 
1800-talet var önskan att barnen skulle läras ett gott uppförande orsaken till den 
större mängd böcker som skrevs under denna tid. Man trodde att barn skulle lära sig 
av litteraturen och ta efter den goda moralen (Kåreland, 2013).  
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De första ”pojk- och flickböckerna” kom enligt Kåreland (2013) till Sverige just under 
1800-talet. ”Pojkböckerna” dominerades av spännande äventyrsböcker där 
huvudkaraktären var av manligt kön. Litteraturen riktad mot pojkar kan delas in i 
olika kategorier ”såsom berättelser om indianer och vita, om äventyr till lands och 
sjöss, om skatt- och bovjakt samt kriminalhistorier och science fiction.” (Kåreland, 
2013, s.50). Medan böckerna som riktade sig till pojkar handlade om spänning och 
modiga bedrifter ute i världen, utspelade sig flickornas böcker inom hemmets fyra 
väggar och handlade om mer realistiska ämnen. Flickböckerna hade ofta ett tema 
som handlade om uppfostran och var en förberedelse inför kommande sysslor i 
hemmet som mamma och fru (Andrae, 2001). I de könsinriktade böckerna kunde 
man läsa om samhällets förväntningar på hur kvinnor och män skulle vara och 
genom dessa ”instruktioner” skapa sig en identitet som pojke eller flicka (Andrae, 
2001).  

Kåreland (2013) menar att flickboken kritiserades för ”ytlighet och 
verklighetsförfalskning” redan i slutet av 1800-talet, men även pojkböckerna kunde 
kritiseras – dock för sin ”’råhet’”. Kritik till trots fortsatte de traditionella 
könsmönstren i flick- och pojkböckerna att skildras långt in på 1900-talet. Från år 
1923 var bokserierna i B. Wahlströms barn- och ungdomsböcker, gjorda i färgerna 
grönt och rött, där de gröna böckerna riktades mot pojkar och de röda mot flickor 
(Andrae, 2001). Kåreland (2013) skriver att det inte var förrän feminismens framväxt 
på 1960-talet som ”könsrollsdebatten” påverkade publiceringen av böcker. Då 
skapades böcker som riktade sig till läsare av båda könen. Färguppdelningen i B. 
Wahlströms barn- och ungdomsböcker försvann 1984 och finns inte kvar längre men 
de lever kvar outtalat i samhället (Andrae, 2001). När man idag söker på flickbok på 
NE (2017b) benämner de populära, längre serier som exempelvis detektivberättelser 
där huvudkaraktären är av kvinnligt kön som speciella. Även bokserier som skildrar 
flickors hästintresse lyfts som exempel på flickböcker. Pojkbok (NE, 2017c) beskrivs 
däremot idag som unga mäns och pojkars äventyr som utspelar sig i miljöer som är 
exotiska. Huvudkaraktärerna i äventyrsböckerna riktade till pojkar befinner sig ofta i 
en fantasy-värld. Kåreland (2013) skriver att flickor ofta saknar kvinnliga perspektiv i 
läs- och litteraturundervisningen, det manliga perspektivet skildras oftare i den 
litteratur som används. Brink (2005) lyfter dock två brittiska förläggare som hävdat 
att ”Pojkar behöver böcker som osar av manlig heder och ridderlighet” (s. 181). 
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Förläggarna tyckte inte att pojkar skulle läsa känslofyllda böcker som exempelvis 
Harry Potter, istället skulle de läsa böcker om hjältar och sjörövare.  

2.2.2 Hur pojkar och flickor gestaltas i litteratur 

Nikolajeva (2004) menar att det finns skillnader i hur man beskriver män och 
kvinnor samt deras egenskaper i litteratur. Dessa är normer, eller typiska ”flick- och 
pojkmönster” som är förväntningar på hur män och kvinnor, samt pojkar och flickor 
”ska” bete sig. Hon menar att egenskaperna bygger på motsatser och har därför ställt 
upp dem i ett schema: 

Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar (2004, s.129)  

2.3 Tidigare forskning 

Forskning i detta ämne är överlag svårfunnen, dock har enstaka studier liknande vår 
hittats. För att ge en större bredd presenteras här även studier i åldrar före och efter 
den ålder som föreliggande studie undersökt.  

Kåreland och Lindh-Munther (2005b) skriver att tidigare studier i förskolan visar att 
barn i tidiga åldrar väljer att läsa litteratur där huvudkaraktärerna tillhör samma kön 
som de själva. De menar dock att det under senare år i svenska barnboksdebatter har 
diskuterats att barn i lägre åldrar oftast möter manliga gestalter i bilderböcker. 
Kåreland och Lindh-Munther (2005b) har själva gjort en studie som styrker detta. 
Deras analyser av 80 böcker visar att medan 50 böcker enbart innehöll manliga 
huvudkaraktärer, hade endast 20 böcker enbart kvinnliga huvudkaraktärer och 10 
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stycken böcker hade huvudkaraktärer av båda könen. Även Larsson (2006) har gjort 
en studie om genus i litteraturanvändning i förskolan. Resultatet visar även där att 
manliga karaktärer förekom oftare än de kvinnliga i den skönlitteratur barnen valt 
själva.  

Jönsson (2007) har analyserat sju elevers boklistor där eleverna skrivit ner de böcker 
de läst under alla år i lågstadiet (Förskoleklass till årskurs 3). Även hon har sett 
skillnader på flickors och pojkars bokval gällande huvudkaraktärerna i böckerna. Hon 
jämför exempelvis en flickas och en pojkes listor med varandra där flickans lista 
innehåller böcker med huvudkaraktärer av båda könen medan pojkens endast 
innehåller böcker med manliga huvudkaraktärer. Detta menar hon speglar de flesta 
av elevernas val och vidare menar hon att mönstret i resultatet tyder på att pojkar 
läser om pojkar medan flickor kan läsa om båda könen.  

Brink (2005) har gjort en studie om en skolklass läsning och bokval under skolåren 1-
3 och sedan studerat dem igen i årskurs 6. Resultatet visar att pojkarnas val sker mer 
individuellt än flickornas, då flickorna i studien tenderade att välja ungefär samma 
böcker som varandra på grund av samtal med varandra. Flickornas bokval är dock 
mindre ”könsstereotypa” än pojkarnas, då framförallt de yngre pojkarna i studien 
”väljer och tycks behöva böcker med manliga hjältar” (Brink, 2005, s.200). Pojkarna 
var ovilliga att läsa ”genusöverskridande” böcker på grund av en mer osäker 
”könsidentitet”. Brink (2005) menar att ju äldre eleverna blir, desto mindre 
”könsstereotypa” blir deras val av litteratur. Med tiden blir pojkarna mindre 
intresserade av huvudkaraktärens kön och allt viktigare blir en bra handling. Med bra 
handling kan menas böcker om fotboll och gärna innehållande humor (Brink, 2005).   

Appleyards (1994) studier visar att barn i åldrarna 7 - 12 år har ett intresse för bokens 
handling i första hand medan karaktärernas kön blir viktigare för barn ju äldre de 
blir. Då söker de efter karaktärer i litteraturen som är förebilder för vad de själva 
skulle vilja vara. Av den anledningen menar Appleyard (1994) att det inte är svårt att 
förstå att pojkar dras till sagor och berättelser där huvudkaraktärerna och hjältarna i 
litteraturen är av det manliga könet. Flickorna väljer istället oftast litteratur där 
huvudkaraktärerna är kvinnor och där handlingen utspelar sig i skol- eller hemmiljö. 
Appleyard (1994) påstår samtidigt att dessa tydliga könsskillnader hos mindre barn 
inte är lika markanta.  
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Ewald (2007) har gjort en studie i mellanåren (åldrarna 10-13). Läs – och 
litteraturintresset bland de undersökta eleverna har enligt resultatet visat sig vara 
”heterogent”. Resultatet i studien visar att pojkars val fortsätter följa mönstret där: 

genrer som fantasy, krigsskildringar och historiska äventyrsberättelser, texter där handling, 
tävling och kamp dominerar det tematiska innehållet. Flickorna fortsätter att vara relativt 
gränsöverskridande när det gäller val av genrer, men de väljer samtidigt allt tydligare att läsa 
böcker där relationer, känslor och etiska/moraliska dilemman tematiseras ur olika perspektiv. 
(Ewald, 2007, s. 371).  

 

Berntsson och Persson (2015) skriver om ämnet grabability vilket enligt dem innebär 
hur bokomslag fångar intresset hos konsumenter. De menar att de böcker där 
omslaget illustrerar titeln, är de böcker med störst framgång. Vidare menar de att en 
viktig faktor är att ha ett genrespecifikt omslag vilket innebär att konsumenten enkelt 
kan identifiera bokens genre. En annan viktig del i grabability skriver Berntsson och 
Persson (2015) är att konsumenten får en känsla för vad boken kommer handla om 
genom att titta på omslaget. 
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3 Metod och material  

I det här avsnittet kommer vi presentera de metoder vi använt för att samla in data. 
Vi kommer också diskutera tillförlitligheten i vår studie samt de forskningsetiska 
principerna som vi tagit hänsyn till i arbetet med denna uppsats. Vidare redogör vi 
för hur vi bearbetat den data vi samlat in och vart vi samlat in den i från. 

3.1 Undersökningsmetod  

I föreliggande studie användes två metoder för datainsamling; observation och 
intervjuer med elever och en lärare. Detta för att få en mer övergripande bild av vad 
elever väljer för litteratur om de får välja själva. De två metoderna som användes var 
kvalitativa då både observationen och intervjuerna var sociala situationer där vi som 
forskare tolkade ord och handlingar.  

Valet av elevgrupp baserades på vår kännedom om skolan och att det finns ett relativt 
stort skolbibliotek med brett utbud på skolan. Att intervjuarna har en god relation till 
eleverna i klassen påverkade även valet av deltagare för att skapa största möjliga 
trygghet för de deltagande eleverna. Elevgruppen bestod av 28 elever varav 14 elever 
var flickor och 14 var pojkar. Av dessa elever valdes 5 flickor och 5 pojkar ut för 
intervjuer, valet gjordes utifrån den ordning svarslapparna från vårdnadshavare 
lämnades in med underskrift. 

3.1.1 Ostrukturerad observation 

Den första undersökningsmetoden som användes i föreliggande studie var 
ostrukturerad observation som enligt Bryman (2011) innebär att man inte använder 
sig av något observationsschema. Istället används i denna studie punkter och frågor 
vi utgått från under observationen (se bilaga 1). Bryman (2011) skriver att man under 
en ostrukturerad observation vanligtvis inte är deltagande. I föreliggande studie var 
vi närvarande i miljön men försökte påverka deltagarna så lite som möjligt.  
 
Observationen genomfördes under ett besök på ett skolbibliotek tillsammans med de 
deltagande eleverna. De deltagande eleverna valde då en bok vardera utan direkt 
påverkan av vuxna. Utifrån observationsfrågorna (se bilaga 1) studerades elevernas 
beteende under biblioteksbesöket. Vi båda dokumenterade observationen och på så 
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sätt kunde insamlad data jämföras med varandra och skapa en bredare bild av hur 
besöket samt elevernas val av litteratur gått till. 

3.1.2 Analys av litteraturlistan 

Den litteratur som valdes av eleverna dokumenterades direkt efter biblioteksbesöket. 
Den sammanställdes i ett dokument med information om bokens titel och författare. 
Sedan tillades information som uppsökts via internet om böckernas handling, 
huvudkaraktär och omslaget. Detta för att lättare kunna se mönster i den valda 
litteraturen.  

3.1.3 Intervjuer med elever 

Efter observationen genomfördes även intervjuer med fem pojkar och fem flickor ur 
den elevgrupp som besökt biblioteket. De intervjuades enskilt om varför och hur de 
valt de böcker de valt. Intervjuerna, som tog mellan 3 och 5 minuter, skedde genom 
diskussioner kring en öppen fråga som ställdes (se bilaga 2). Sedan ställdes 
följdfrågor utifrån vad informanten svarade. Frågorna ställdes på ett pedagogiskt och 
tålmodigt sätt för att ge eleverna möjlighet att uttrycka sig och fundera på sina svar 
innan de svarade. Intervjuerna spelades in genom ljudupptagning för att lättare 
kunna transkriberas. På så sätt går man inte miste om någon viktig information.  

3.1.4 Intervju med lärare 

För att få ännu ett perspektiv valdes även att intervjua elevernas klassföreståndare. 
Genom intervju med klassföreståndaren kan vi få ytterligare en bild av vilken 
litteratur eleverna vanligtvis väljer och jämföra detta med vårt resultat. Denna 
intervju bygger därför på den litteraturlista som skapats utifrån de böcker som 
eleverna valt (se bilaga 3). Likt de tidigare intervjuerna användes ljudupptagning för 
att underlätta transkriberingen.  

3.2 Validitet och reliabilitet  

Validitet skriver Bryman (2011) är ett forskningskriterium som handlar om att man 
mäter det man verkligen vill mäta i en undersökning eller studie. Det handlar alltså 
om att svara på den problematisering som finns och den forskningsfråga som formats 
för studien. Genom att ständigt återkomma till våra forskningsfrågor och vårt syfte 
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under arbetets gång, knyter vi an det resultat vi får med de frågor som ställts. Vidare 
använder vi oss av olika metoder, både observation och intervjuer med barn och 
lärare för att få ett så tydligt resultat som möjligt, därför anser vi att de 
forskningsfrågor som ställts har besvarats. 

Reliabilitet är enligt Bryman (2011) tillförlitligheten i studien. Det handlar om hur 
resultaten skulle påverkas om studien gjordes om. Om studien har så pass hög 
tillförlighet att studiens resultat skulle se likadan ut oavsett var och när den 
genomförs har man uppnått reliabilitet. Då denna studie är kvalitativ och tolkningar 
krävs för studien, är det svårt att säga att denna uppnått hundra procent reliabilitet. 
Vi har utgått från en liten grupp elever och kan inte fullkomligt påstå att någon annan 
klass kommer visa samma resultat eller att ens en ny undersökning i denna klass 
skulle visa samma resultat. Då studien även baserades på observationer och 
intervjuer med barn, kan tillförlitligheten ifrågasättas. Människor kan alltid ljuga 
eller förvränga sina svar för att tillfredsställa intervjuaren vilket kan påverka 
resultatet. Även elevernas dagsform påverkar det val som eleverna gör, i detta fall 
gällande litteratur. Men då studiens resultat blev ganska tydligt, anser vi att detta 
examensarbete ändå är tillförlitligt. Vidare kan faktumet att intervjuerna spelades in 
med audio och sedan transkriberades före användning i examensarbetet styrka 
tillförlitligheten i denna studie.  

3.3 Forskningsetik 

Då studien behandlar uppgifter gällande barn är det extra viktigt att tänka på etik och 
god forskningssed. Vetenskapsrådet (2011) skriver att informanter i forskningen ska 
skyddas från att bli skadade eller kränkta på grund av deras medverkan. Föreliggande 
studie har tagit hänsyn till de fyra krav som Vetenskapsrådet (2002) skriver om; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Med dessa menas att alla deltagande i studien har rätt att bli informerade om vilka 
förväntningar det finns på deras medverkan. De ska även få information om att de 
när de vill kan avbryta sin medverkan utan negativa följder samt att det är frivilligt 
att ställa upp. Om deltagarna är under femton år är samtycke av vårdnadshavare ett 
krav. I övrigt skall även samtycke inhämtas av varje deltagande. Vidare är det mycket 
viktigt att man inte ska kunna identifiera informanterna utifrån den information som 
ges i uppsatsen. Därför utlovas konfidentialitet. Personuppgifter och den data som 
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samlats in används endast för forskningsändamål och makuleras efter skriven 
uppsats (Vetenskapsrådet, 2002). Genom ett informationsbrev (se bilaga 4) till 
elevernas vårdnadshavare samt till den deltagande läraren (se bilaga 5) fick 
deltagarna information om studien. En svarsdel fanns att skriva under för 
godkännande av deltagande i intervjuer och dessa kom in med godkännande från alla 
vårdnadshavare.  

3.4 Databearbetning  

Efter observationen och intervjuerna började databearbetningen. Anteckningarna 
från de två observatörerna sammanställdes till ett dokument och intervjuerna 
transkriberades. Behandlingen av det material vi samlade in skedde med största 
varsamhet, vilket innebär att författarna är de enda som får ta del av den information 
som inte presenteras i studien.   

Den valda litteraturen som sammanställdes efter biblioteksbesöket kompletterades 
sedan med information om varje bok. Analysen gjordes på fyra grunder: vem 
författaren är (man eller kvinna), vilket kön huvudkaraktären tillhör, en kortfattad 
version av handlingen samt en bild på omslaget.  

3.4.1 Författare 

Genom att studera litteraturlistan som kompletterats med information om vem 
författaren är, kunde vi också se vilket kön författaren tillhör och räkna hur många 
män respektive kvinnor som skrivit litteraturen. Denna information sammanställdes 
utifrån pojkars och flickors listor över vald litteratur var och för sig så att dessa kunde 
jämföras med varandra. Analysen gjordes enligt denna mall: 

Författare 

Flickors valda litteratur Pojkarnas valda litteratur 

Antal Män Antal Kvinnor Antal Män Antal Kvinnor 
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3.4.2 Huvudkaraktärer 

Litteraturlistan studerades även utifrån vilket kön huvudkaraktärerna i böckerna 
tillhör. Informationen sammanställdes enligt denna mall: 

Huvudkaraktärer 

Flickornas valda litteratur Pojkarnas valda litteratur 

Manligt kön Båda Kvinnligt kön Manligt kön Båda Kvinnligt kön 

      

 

3.4.3 Handling 

Handlingen tolkades av oss och sammanställdes utifrån kategorier och mönster vi 
kunde se förekom ofta i litteraturlistorna. Då forskningsfrågan handlar om vad flickor 
och pojkar väljer, jämfördes de med varandra i en tabell likt denna. En och samma 
bok kan tillhöra flera kategorier.   

 

Handling 

Flickornas valda litteratur Pojkarnas valda litteratur 

Ämne Antal av 14 Ämne Antal av 14 

Realistiskt   Realistiskt  

Orealistiskt  Orealistiskt  

Hästar  Hästar  

Monster  Monster  

Relation  Relation  

Äventyr  Äventyr  

Vardagsanknytningar  Vardagsanknytningar  

Humor  Humor  
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Med ”realistiskt” menas böcker där världar och personer är realistiska och speglar en 
verklighet. Med ”orealistiskt” menas motsatsen, litteratur där världen eller 
karaktärerna är påhittade eller där verkliga karaktärer beter sig på ett sätt som inte är 
realistiskt. Hästar, monster, relationer och äventyr var mönster vi såg återkom i 
handlingarna och intervjuerna, därför fick de varsin plats i tabellen. 
”Vardagsanknytningar” är något likt ”realistiskt” men då det fanns många böcker som 
handlade om ”vardagsproblem” som eleverna kan anknyta till sin vardag var denna 
enligt oss även en stor del av den valda litteraturen. Humor förekom också i flera 
böcker samt i intervjuerna och fick även därför en egen plats i tabellen. 

3.4.4 Bokomslag  

Denna del analyserades genom att ta fram bilder på omslagen och studera dem 
visuellt för att se skillnader och likheter mellan de val som pojkar och flickor gjort. 
Det som studerades var vad som var på omslaget och om detta var personer samt 
vilket kön de tillhörde. Även färgerna på omslaget studerades.  
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4 Resultat och analys 

Under denna rubrik presenteras det resultat som kommit fram genom observation, 
elevernas val av böcker, intervjuer med elever samt intervjun med läraren. För att 
underlätta läsningen har vi använt oss av underrubriker.  

Totalt valdes 28 böcker av 28 barn på biblioteket, 14 av dem var flickor och 14 av dem 
var pojkar. Alla barn fick välja en bok var. Två vuxna var med klassen till 
skolbiblioteket. Eleverna hade gott om tid att välja litteratur och när de valt klart gick 
de tillbaka till klassrummet. Besöket tog cirka en halvtimme.  

4.1 Observation 

Den första av observationsfrågorna handlade om vilka grupperingar som uppstod 
under letandet av böcker. Det bildades grupperingar bland eleverna helt efter kön, 
pojkar i grupper eller par med pojkar och flickor i grupper eller par med flickor. 
Några gick även ensamma och letade.  

Sedan observerades huruvida eleverna pratade med varandra under tiden de letade 
efter litteratur. Eleverna diskuterade böckerna med varandra, läste titlar och 
berättade för varandra om handling och hur bra böckerna var. Eleverna diskuterade 
också bokomslagen, om de var häftiga eller fina och om det var en söt häst eller katt 
på. De bad även varandra om hjälp i grupperingarna att lokalisera en specifik bok 
eller bokserie och om tips om böcker. ”Den här var jättebra, läs den” är ett exempel 
på vad som sades mellan eleverna. Sedan såg man på eleverna att de blev glada när 
en annan elev berättade att den boken de valt var bra och rekommenderade den. 
Eleverna valde oftast den bok som kompisen sagt var bra. Men även negativa 
kommentarer om boken kom upp under elevernas diskussioner på biblioteket, en bok 
som lyftes fram av en pojke blev snabbt nekad av kompisen då kompisen tyckte 
boken var för ”tjejig”.  

Vidare var det viktigt att under observationen studera hur eleverna påverkade och 
påverkades av varandra. Det som observerades var att de påverkades av varandra, 
men att det oftast skedde då de bad om råd eller när de i grupperingarna diskuterade 
böcker som var bra eller mindre bra. Några elever bad även vuxna om hjälp att hitta 
specifika böcker eller bokserier.  
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En annan aspekt som studerades under observationen var att många av pojkarna 
diskuterade exempelvis fotboll och Zlatans bok då dessa pojkar har ett intresse för 
just fotboll. Andra intressen som också uppmärksammades var några pojkars intresse 
för rymden, detta blev tydligt genom diskussioner och elevernas letande efter 
rymdböcker. Äventyrsserien Beast Quest, böcker som handlar om monster var även 
ett ämne pojkarna diskuterade. Flickorna frågade mycket efter ”LasseMajas” 
detektivbyrå” och ”Sigge”-böcker (hästböcker) och undrade vart dessa tagit vägen då 
de hade flyttats på sedan sist de besökte biblioteket.  

Något som var av intresse för studien var även om eleverna valde böcker utifrån 
omslaget och igenkänning av bokserier endast eller om de läste på baksidan innan de 
valde en bok. Ett fåtal läste baksidan på några böcker, vissa av böckerna ställdes 
tillbaka i hyllan efter att de läst på baksidan.  

4.2 Vald litteratur 

Nedan presenteras den litteratur eleverna valde under biblioteksbesöket. Under 
titlarna finns kort information om bokens handling, huvudkaraktärens kön samt hur 
omslaget ser ut.  

Flickornas valda litteratur 
1. Passa Lillasyster av Helena Bross, 2017 

Omar och Alex är huvudkaraktärerna, de ska passa 
Omars lillasyster men hon förvinner. På omslaget är 
det en bild på dem och även på lillasyster Heba.  

2. Teddy börjar skolan av Lin Hallberg, 2014 

Boken handlar om Elsas ponny Teddy som ska börja på ridskola och bli 
en lydig ponny. Huvudkaraktären är en flicka. På omslaget är det en bild 
på ponnyn Teddy.   

3. Ny i klassen av Helena Bross, 2008 

Huvudkaraktären är pojken Frank som börjar i en ny skola och på 
omslaget är det en bild på en pojke. 
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4. Märta och stallkompisarna av Erika Eklund Wilson, 2013 

Boken har två huvudkaraktärer, Maja och Märta som hittar en häst till 
sin ridlärare. På omslaget är det bild på flickorna och hästarna.  

5. Märta och stallkompisarna av Erika Eklund Wilson, 2013 
Se ovan 

6. Småkrypsjakten av Helena Bross, 2012 

Flickorna Lova och Maja är huvudkaraktärer, de ska gå på 
småkrypsjakt. Samma flickor är på omslaget. 
 

 

7. Cykeln av Thomas Halling, 2015 

Bokserien handlar om pojken Olle. Denna bok handlar om att Olle 
inte kan cykla. Omslaget visar Olle och troligen hans klass, alltså 
barn av båda kön på omslaget.   

 

8. Fräs och snöstormen av Isabelle Halvarsson, 2006 

Huvudkaraktären är katten Fräs av manligt kön som hamnar i 
en snöstorm. På omslaget är den en bild på katten. 

9. Isa av Thomas Halling, 2015 

Bokserien handlar om pojken Olle. Huvudkaraktärerna är 
pojkarna Amir och Olle som blir kära i samma tjej. På omslaget 
är det en bild på en klass med både flickor och pojkar. 

10. Isa av Thomas Halling, 2015 

Se ovan  
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11. Som i en dröm av Pia Hagmar 2005 

Flickan Flisan är huvudkaraktären i denna bok. Hon ska åka till Costa 
Rica med sin far men saknar ridskolan där hemma. På omslaget är det 
en bild på henne när hon rider på en häst på en strand. 
 

12. Torsdagar med Sigge av Lin Hallberg, 2006 

Huvudkaraktären är flickan Alice som längtar efter sin sjuka häst 
Sigge. På omslaget är det en häst med vit och blå bakgrund. 
 

 

13. Fotbollsmysteriet av Martin Widmark, 2008 

Denna bok tillhör bokserien LasseMajas detektivbyrå. 
Huvudkaraktärerna är en pojke (Lasse) och en flicka (Maja) som 
löser ett mysterium som sker under en fotbollsmatch. På omslaget 
ser vi tre pojkar och en flicka på en gräsmatta.  
 

 

14. Tågmysteriet av Martin Widmark, 2005  

Denna bok tillhör bokserien LasseMajas detektivbyrå. 
Huvudkaraktärerna är en pojke och en flicka som löser ett mysterium på 
ett tåg. På omslaget är det huvudkaraktärerna och en äldre gubbe. 
Mysterium, spänning 

Pojkarnas valda litteratur 
15. Sparkcykeln av Helena Bross, 2014  

De två pojkarna Omar och Amir är huvudkaraktärer och är även 
med på omslaget. De hittar en cykel, men frågan är om det är okej 
att behålla den. 
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16. Vad ska fröken säga av Helena Bross, 2009 

De två pojkarna Omar och Amir är huvudkaraktärer och är med på 
omslaget. Läxan förstörs och kan inte lämnas in, vad ska fröken säga? 

 

17. Sova borta av Helena Bross, 2009 

Två pojkar som huvudkaraktärer samt på omslaget. Axel och Omar 
bor i samma lägenhetshus, Axel ska sova hos Omar, men blir ledsen 
på natten. Vad ska han göra?  
 

18. Hjälp, vi kommer för sent! av Helena Bross, 2010 

Pojkarna Melker och Frank är huvudkaraktärer i denna bok som 
handlar om att lära sig klockan. På omslaget är pojkarna. 

 

19. Erik dyker av Torsten Bengtsson, 2012 

Pojken Erik är i badhuset och ska lära sig dyka. På omslaget ser man 
Erik som dyker. 

 
20. Superflugo av Tedd Arnold 2015 

Huvudkaraktären Flugo är av manligt kön. Har också en 
husse (Buzz - manligt kön) som han följer med till skolan. 
Flugo är med på omslaget. Boken är humoristisk. 

21. Superflugo av Tedd Arnold 2015  

Se ovan 
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22. Järnhästens död av Paul Goble 2005  

En bok som handlar om tåg och indianer vilket syns på 
framsidan. 

 

23. Bellman på rånarjakt av Peter Gissy, 2015 

Bellman och ”ryssen” av manligt kön letar efter rånare. En bok som 
innehåller humor. På omslaget är Bellman och Ryssen i skogen och 
letar efter rånare.  

 

24. Kampen mot draken av Mikael Teitelbaum, 2017 

Huvudkaraktären är Bruce Wayne/Batman. Tar hjälp av Superman 
och Wonder Woman för att kämpa mot en drake som hotar Gotham 
Citys säkerhet. Omslaget pryds av Batman, Superman och Wonder 
woman. 

 

 

25. Nixa – Dödens budbärare av Adam Blade 2013 

Denna bok tillhör bokserien Beast Quest. Handlar om pojken Tom som 
måste strida mot monster för att rädda världen. Monstret och Tom är med 
på framsidan. 

26. Ellik – Den elektriska ålen av Adam Blade, 2015 

Denna bok tillhör bokserien Beast Quest. Pojken Tom är 
huvudkaraktär och på omslaget tillsammans med ålen som är 
monstret i denna bok. 
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27. Madara – Mörkrets krigare av Adam Blade, 2016 

Denna bok tillhör bokserien Beast Quest. Huvudkaraktären Tom och 
hans vänner Storm, Silver och Elenna ska besegra ”Madara mörkrets 
krigare” som är en hona. På omslaget är monstret och Tom.  
 

28. Krabb - Havets skräck av Adam Blade 2014 

Denna bok tillhör bokserien Beast Quest. Huvudkaraktären är Tom som 
med sina vänner ska besegra ett monster som hotar landets säkerhet. 
Monstret och Tom är på bild på omslaget.  

 

4.2.1 Författare  

Författare 

Flickors valda litteratur Pojkarnas valda litteratur 

Antal Män av 14 Antal Kvinnor av 14 Antal Män av 14 Antal Kvinnor av 14 

5 9 10 4 

 
Efter en granskning av litteraturlistorna blir det tydligt att flickorna till största del 
valde böcker skrivna av kvinnliga författare, 5 av flickorna valde böcker där män var 
författaren. Till skillnad från flickornas val av litteratur blir det också uppenbart att 
pojkarnas val oftast föll på böcker skrivna av män, dock var 4 av de 14 valda böckerna 
skrivna av den kvinnliga författaren Helena Bross. Av de totalt 28 böcker som valdes 
av eleverna i denna studie var 15 stycken skrivna av män och 13 stycken skrivna av 
kvinnor. Vilket betyder att de manliga författarna var av majoritet, dock med mycket 
små marginaler.  
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4.2.2 Huvudkaraktärer 

Huvudkaraktärer 

Flickornas valda litteratur (av 14) Pojkarnas valda litteratur (av 14) 

Manligt kön Båda Kvinnligt kön Manligt kön Inget kön Kvinnligt kön 

5 2 7 13 1 0 

 
Genom analysen av de böcker pojkarna valt har det blivit tydligt att alla pojkar valde 
böcker där huvudkaraktären var av manligt kön, en bok handlade om tåg och kunde 
inte enligt våra efterforskningar ange en huvudkaraktär. Flickorna däremot valde 
oftast böcker där huvudkaraktären var av kvinnligt kön, men ett flertal böcker hade 
även huvudkaraktärer av manligt kön och två böcker hade huvudkaraktärer av båda 
könen.  

Med lite addition kan man se att av de 28 böcker som valdes i denna studie, innehöll 
18 böcker endast huvudkaraktärer av manligt kön, medan 7 böcker (som alla valdes 
av flickor) innehöll endast huvudkaraktärer av kvinnligt kön. Det fanns också 2 
böcker som hade huvudkaraktärer av båda könen samt att en bok inte hade en tydlig 
huvudkaraktär.  

4.2.3 Handling 

Analysen av böckernas handling utgår från den korta beskrivning som finns under 
varje bok i litteraturlistan. Alla böcker passade in på fler än en kategori. 

Handling 

Flickornas valda litteratur Pojkarnas valda litteratur 

Ämne Antal av 14 Ämne Antal av 14 

Realistiskt  14 Realistiskt 7 

Orealistiskt 0 Orealistiskt 7 

Hästar 5 Hästar 0 

Monster 0 Monster 4 
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Tydligt genom denna tabell är att flickornas valda litteratur uteslutande handlade om 
realistiska ämnen där nästan alla hade en vardagsanknytning och handlade om 
hästar, relationer och realistiska äventyr. Pojkarnas litteratur däremot var till häften 
realistisk och hade vardagsanknytningar men den andra hälften var litteratur som var 
orealistisk och handlade om exempelvis monster och äventyr. Vi kan också se att 
humor var en större del av pojkarnas val av böcker än flickornas. Men även ett par 
relationsböcker fanns bland pojkarnas valda litteratur. 

4.2.4 Bokomslag 

Analysen av den valda litteraturen innebar även att studera bokomslagen. Resultaten 
visar även här större mångsidighet i flickornas val av litteratur. Omslagen på 
flickornas böcker var väldigt varierade, på 5 av bokomslagen var det endast flickor, på 
6 av omslagen var det både pojkar och flickor, på 2 av omslagen var det endast pojkar 
och på en bok var det en häst. På pojkarnas böcker var det mer enformigt, på 13 av 
bokomslagen var det endast pojkar och endast ett omslag pryddes av karaktärer av 
båda könen.  

4.3 Intervjuer 

Under denna rubrik kommer intervjuerna med eleverna att sammanställas för att 
tydliggöra studiens resultat. Intervjuerna presenteras genom en blandning mellan 
citat och sammanfattningar av vad eleverna sagt i intervjuerna blandat med de 
mönster som blivit tydliga genom analysen av litteraturlistan som skrivits. Kapitlet 
kommer även delas upp i två avsnitt, ett där det presenteras vad flickorna sagt och ett 
som presenteras vad pojkarna sagt.  

4.3.1 Flickor 

Ett tydligt mönster som framkom genom analysen av flickornas valda böcker var att 
flera flickor valde att läsa böcker där hästar ofta var en stor del av handlingen. 

Relation 6 Relation 2 

Äventyr 3 Äventyr 8 

Vardagsanknytningar 13 Vardagsanknytningar 7 

Humor 0 Humor 3 
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Jag har läst några andra böcker om hästar och teddy och då har jag börjat gilla de och jag 
gillar hästar väldigt mycket.   

Då flera av flickorna hade hästar som intresse och vissa av dem rider på fritiden, finns 
även ett intresse för böcker som handlar om hästar.  

Jag tycker om hästar som tränar för att jag har själv tränat ridning på en ridskola förut. Jag 
tycker också om att läsa böcker om hästar.  

Även om hästar var ett stort intresse bland många av flickorna, hade även andra djur 
en stor roll i de böcker som valdes. 

Jag tycker om att läsa om andra smådjur också. Som tillexempel hamstrar, kaniner och 
insekter. För jag är en djurkompis och älskar djur. 

Jag tycker väldigt mycket om hundar och katter. I present fick jag en bok som handlar om 
bebisar och hundvalpar, den var jättebra. Jag gillar hamstrar också. För att de är söta när de 
är bebisar… och jag gillar kattungar också. 

Vidare valdes böcker som handlade om vänskap och om hur vänskap kan vara 
problematiskt ibland. 

Jag gillar tjocka böcker som handlar om hur man beter sig och hur en bra kompis ska vara. 

Spänningsböcker och deckare för barn, exempelvis bokserien LasseMajas 
detektivbyrå skrivna av Martin Widmark, är också väldigt populära bland flickorna i 
klassen.  

Jag letade bara efter LasseMaja och då hittade jag en av de som jag inte har läst. Då tog jag 
den för att alla de böckerna är spännande att läsa. 

Jag gillar LasseMaja. För att de är som detektiver och försöker lösa mysterium.  

Vi kan även se att flickorna tittade på omslaget när de valde sin bok. På frågan om 
vad eleverna tittar efter när de letar bok svarade en flicka: 

Jag tittade efter de färgade bokstäverna och den fina framsidan. Jag gillar mycket färger. 
Framsidan såg också spännande ut för att det var hästar och såhär på. 

Ytterligare en aspekt som lyftes under intervjuerna var att några av eleverna läst på 
bokens omslag och baksida för att ta reda på mer om boken innan de valde.  

Jag läste att det stod ”Teddy börjar skolan” och det är spännande att hästar går i skolan.  

Vissa öppnade även för att se storleken på texten och läste någon rad för att se om 
boken passade. Andra, som gärna vill ha bilder i böckerna, öppnade boken för att titta 
ifall det fanns bilder inuti.  
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Jag läste först på baksidan för att jag ville veta vad boken handlade om. Sen tittade jag på 
några sidor inuti. Jag ville bara se hur stor texten var och om det var mycket text på varje 
sida.  

Jag öppnade boken lite för att titta på hästbilderna. 

Att de tittade i boken kan också bero på att de behöver rätt svårighetsgrad på 
böckerna och inte vill välja för lätta eller svåra böcker. 

Jag letade efter böcker som inte är så svåra för mig, så att jag orkar läsa dem. Det finns 
många böcker som är svåra. 

4.3.2 Pojkar 

Till skillnad från flickornas val, valde pojkarna inte så mycket böcker om verkliga djur 
utan mer om monster och påhittade djur.  

Jag vill helst läsa böcker om monster. 

Böckerna i serien Beast Quest var populära bland pojkarna, de är äventyrsböcker 
skrivna av Adam Blade som handlar om en pojke som tillsammans med sina vänner 
ska strida mot några monster för att rädda ”världen”.  

Jag tycker om att få höra när killen som heter Tom kämpar för att rädda kungariket och 
besegrar en massa fiender.  

Äventyrsböcker och actionböcker var även något som pojkarna fastnade för. 

Jag är väldigt intresserad av actionböcker och äventyr för att det är så spännande. 

Omslagen till de valda böckerna är ofta lite mörkare i färgerna och prydda med 
figurer av manligt kön eller monster. 

Jag tittade efter några häftiga monster som jag tyckte var coola från Beast Quest som jag vet 
att jag skulle tycka var häftiga. Det var det jag tittade efter och då hittade jag den här. 

När frågan ställdes om vad eleverna tittade på när de valde bok var det många av 
pojkarna som svarade att de tittade på omslagets framsida. 

Jag valde den här boken för att jag tyckte att den där stora krabban var cool.  

En pojke som valde en bok om en fluga svarade på frågan så här: 

Jag tänkte liksom lite mer på flugan. Den såg rolig ut. 

Just humor framkom även i pojkarnas val av böcker. Tre av böckerna är humoristiskt 
skrivna och illustrerade och inbjuder till skratt.  

Jag gillar roliga böcker och den såg rolig ut, därför valde jag den. 
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För att avgöra om boken var passande valde några av pojkarna att dels läsa på baksidan 
men även öppna boken och läsa lite ur den.  

Ja, för att jag ville se om den var lika spännande som de andra böckerna. Men jag läste 
också i boken för att se vad den handlade om i början. 

Ja, jag tittade rätt så mycket. För att se storleken på texten och om det var mycket eller lite 
bilder. 
 

Trots att många av pojkarnas val föll på action och äventyr fanns det andra intressen 
som pojkarna lyfte i intervjuerna.  

Jag har precis börjat läsa en LasseMaja bok också. Jag har en av de böckerna i läsläxa. Och 
min storasyster har alla hemma förutom den jag har nu i läsläxa. 

Jag gillar fotboll- och bandyböcker också. Eller andra djurböcker. 

Precis som flickorna var det några av pojkarna som öppnade böckerna för att se hur 
mycket text och hur många sidor boken var. Detta för att läsa en bok som var 
anpassad efter den läsinlärningsnivå de ligger på.  

Jag letade efter en bok som har typ 100 sidor. Den här har 119 sidor.  

4.4 Intervju med läraren 

Vår analys av litteraturlistan visade att majoriteten av flickorna valde böcker med 
huvudkaraktärer av kvinnligt kön, medan alla pojkar valde litteratur med 
huvudkaraktärer av manligt kön. För att bekräfta eller jämföra detta resultat med hur 
elevernas val av litteratur vanligtvis ser ut, ställdes en fråga till läraren om hon tyckte 
att detta stämde överens med den bild hon har av elevernas bokval. 

Jag skulle säga att det stämmer bra. De vill ofta identifiera sig med karaktären i boken och 
väljer då ofta samma kön som de själva. 

Vidare visade resultatet att flera flickor valde böcker som handlar om hästar och en 
del av pojkarna valde Beast Quest- böcker, därför ställdes en fråga till lärare om hur 
detta stämmer enligt henne.  

Det är en liten trend som är bland killarna just nu att låna dessa böcker. I många fall är det en 
för svår bok men de väljer den för att de andra gör det. I klassen har vi väldigt många häst-
tjejer så ja det borde vara något som stämt, stämmer och kommer att stämma.  

Sedan ställdes en fråga baserad på det resultat vi tidigare fått fram som tydligt visar 
att flickor är öppna för mer mångsidighet gällande böcker än pojkar. Läraren menade 
att hon kunde hålla med till viss del.  
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Tjejer är mer öppna för att lyssna på och läsa litteratur om annat än deras egna intressen och 
de tycker ofta om läsningen i sig. Pojkar vill överlag läsa om saker som berör och intresserar 
dem.  
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5 Resultatsammanfattning  

Sammanfattningsvis visar vårt resultat att då grupperingar efter kön bildades under 
besöket i biblioteket, blev eleverna påverkade i sitt val av litteratur endast av andra 
elever av samma kön. Pojkar påverkades av pojkar och flickor påverkades av flickor 
och de hjälpte varandra att hitta böcker, så därför påverkades även deras val av 
litteratur.  

Genom intervjuer och analysen av litteraturlistan kan vi se ett tydligt mönster i 
flickors val av litteratur. Flickorna valde till stor del böcker med inriktning hästar och 
vänskap som ofta hade omslag med bilder på hästar och flickor.  
Pojkarna valde däremot i stor utsträckning böcker med påhittade djur och monster, 
Beast Quest är ett exempel som var väldigt populärt. Äventyr var den mest valda 
genren bland pojkar och gärna skulle omslagen frontas av ”coola” monster och 
mörkare färger. En annan viktig del i flera av de valda böckerna var humor, vilket 
uppskattades mest av pojkarna.  

Intervjun med läraren styrker vårt resultat då läraren menar att de mönster vi sett i 
bokvalen stämmer överens med den bild läraren själv har av klassens 
litteraturanvändning. Den intervjuade läraren lyfter vikten av att eleverna kan 
identifieras sig med karaktären i boken som ofta är av samma kön som eleverna 
själva. Att pojkarna väljer just Beast Quest menar läraren kan bero på att pojkarna 
påverkar varandra i valet av litteratur. Flickornas val av hästböcker beror enligt 
läraren på att flickorna i klassen har ett stort intresse för hästar. Dock menar läraren 
också att flickor generellt är mer öppna för att lyssna på och läsa texter där annat än 
deras egna intressen skildras, detta på grund av högre läsintresse överlag. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metoderna som använts under studiens gång. För- och 
nackdelar tas upp och vägs mot varandra. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet 
och knyts ihop med den tidigare forskningen som lyfts i bakgrundskapitlet (kapitel 
2).  

6.1 Metoddiskussion 

Det informationsbrev (se bilaga 4) som skickades ut till elevernas vårdnadshavare 
samt det som skickades till läraren (se bilaga 5) var viktigt på så sätt att elever, 
vårdnadshavare och läraren fick information om den studie som skulle ske. 
Godkännande om att deras barn skulle få delta i studien lämnades in från alla 
vårdnadshavare och observation och intervjuer kunde genomföras.  

Genom de metoder vi använde anser vi att vi fick fram ett tydligt resultat och därför 
är vi nöjda med de metoder som använts. Under observationen som skedde på 
skolbiblioteket anser vi att vi fick fram värdefull information om hur eleverna 
påverkade varandra i sitt val av litteratur. Vi kunde även tydligt se att eleverna 
grupperade sig efter kön. Då elevgruppen var stor i en relativt stor lokal blev det svårt 
att hålla koll på alla elever hela tiden och därför ganska rörigt. Vi hann därför inte 
heller höra alla de diskussioner som uppstod eller se hur valet av bok gick till bland 
alla elever. Vi kan också se att skillnader skulle kunnat uppstå i resultatet om 
eleverna skickats till biblioteket i blandade par eller grupper. Dock ville vi åt det fria 
valet just i denna studie och därför fick eleverna gå fritt. Valet hade kunnat bli ännu 
mer fritt om observationen skett på stadsbiblioteket som är större än skolbiblioteket, 
då där finns bredare utbud av litteratur för eleverna att välja bland.  

Litteraturen som eleverna lånade på biblioteket sammanställdes i ett dokument. 
Dokumentet sammanställdes av observatörerna efter biblioteksbesöket. Genom att 
sammanställa litteraturen direkt hade vi också möjlighet att studera elevernas olika 
val innan intervjuerna med eleverna ägde rum.  

Intervjuerna med eleverna blev tidsmässigt ganska korta men de frågor som ställdes 
fick vi innehållsrika och betydelsefulla svar på. I efterhand kan vi se att fler frågor 
angående hur valet gått till och om de exempelvis påverkades av någon annan i valet 
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av bok, hade kunnat resultera i mer information till studien. En stor fördel fick vi 
dock genom den inspelning som gjordes via audio. På så sätt kunde vi transkribera 
elevernas svar utan att missa värdefull information i vår studie. En annan fördel är 
den goda relation som redan finns mellan intervjuare och elev då eleven kunde vara 
mer avslappnad och inte känna sig pressad eller nervös av situationen. Intervjun med 
läraren blev också ganska kort men då denna endast var till för att bekräfta det 
resultat vi har med tidigare erfarenheter av elevernas val av litteratur, anser vi ändå 
att den gav mycket.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur flickor och pojkar väljer litteratur samt 
vilka faktorer, såsom intressen och genusnormer som påverkar deras val. 

Studier som Kåreland och Lindh-Munther (2005), Kåreland (2013) och Larsson 
(2006) har gjort visar alla att den litteratur som elever har tillgång till i skolor 
domineras av huvudkaraktärer med manligt kön. Enligt resultatet i vår studie är de 
manliga huvudkaraktärerna det som förekommer oftast, trots att eleverna själva 
väljer litteraturen. Framförallt stämde detta in på pojkarnas val, då ingen av pojkarna 
valde en bok med en huvudkaraktär av kvinnligt kön. Detta kan grunda sig i det som 
Kåreland och Lindh-Munther (2005) skriver, att barn i tidiga åldrar väljer böcker där 
de kan identifiera sig själva med huvudkaraktärens kön. Flickorna i vår studie valde 
till största del litteratur med huvudkaraktärer av kvinnligt kön, men en stor del av 
flickorna (5 st) valde också litteratur med huvudkaraktärer av manligt kön. Totalt var 
det 18 stycken elever som valt litteratur med endast manliga huvudkaraktärer, vilket 
gör att de manliga huvudkaraktärerna även dominerar i dessa elevers självständiga 
val av litteratur. Utifrån detta kan vi också se att flickorna i denna studie är mer 
öppna för att läsa böcker där huvudkaraktären är av manligt kön, än pojkarna är att 
läsa böcker där huvudkaraktären är av kvinnligt kön.  

Någon mer som gjort studier i ämnet är Appleyard (1994) som menar att barn i 
åldrarna 7-12 i första hand letar efter en handling som passar dem bäst och att 
barnen först under senare år behöver identifiera sig i huvudkaraktärens kön. Att 
handlingen har stor roll för eleverna i val av litteratur kan absolut stämma men vår 
studie stämmer överens med Jönssons (2007), Brinks (2005) samt även Ewalds 
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(2007) studier som alla visar på stark koppling mellan kön och den litteratur eleverna 
valt. Framförallt hos pojkar. Då resultatet i vår studie av elevernas litteratur lyftes för 
läraren, om att flickor hade större variation gällande huvudkaraktärens kön i valet av 
böcker, menade hon att hon kunde hålla med till viss del. Hon menade att flickorna 
ofta på grund av större intresse för läsning i sig, är villigare att läsa och lyssna på 
litteratur av större variation. Detta medan pojkar vill läsa och höra om sådant som de 
är intresserade av. Hirdman (1988, s.51) skriver om hur mannen är normen i 
samhället och om ”isärhållandets tabu”, det vill säga om hur manligt och kvinnligt 
inte borde beblandas. I och med att det manliga enligt Hirdman (1988) är det 
”allmängiltiga” är det manliga också i hierarki och innebär högre status än det 
kvinnliga. Därför kan det vara mer socialt okej att som flicka vilja läsa om pojkar, än 
det är för pojkar att vilja läsa om flickor som är lägre ner i hierarkin. Nikolajeva 
(2004) (figur 1, s.11) som skrivit om hur pojkar och flickor gestaltas i litteratur, visar 
på att de starka och självständiga i litteraturen oftast är av manliga kön medan 
karaktärerna av kvinnligt kön är mer beroende och sårbara. Då Nikolajevas (2004) 
figur visar att kvinnor i litteratur är det svagare könet, anser vi inte att det är konstigt 
att både pojkar och flickor ser upp till de manliga, starka karaktärerna i litteraturen 
istället för de svaga, passiva kvinnorna.  

Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) skriver att det som formar våra skillnader 
mellan könen är de sociala egenskaper och förväntningar som finns på kvinnor och 
män. De talar även om forskningar som gjorts om hur man behandlar och bemöter 
barn från födseln som visar att vi behandlar barnen olika beroende på vilket kön de 
tillhör. Genom att behandlas olika och ha förväntningar på oss att följa 
genusnormerna bildas våra olika identiteter (Andrae, 2001). Vidare har detta citat 
betytt ganska mycket i vår studie: ”Kvinnor har inte bara lärt sig att göra vad de 
skall – de har i en del fall också lärt sig att ha lust till vad de skall” (Bjerrum Nielsen 
och Rudberg, 1991, s. 9). Dock anser vi att detta citat går att applicera likväl på pojkar 
som på flickor då båda könen har sina egna roller och förväntningar att leva upp till, 
både gällande beteende och aktioner som sedan deras identiteter och viljor bygger på 
(se exempelvis figur 1 på s. 11). Men även de intressen som skapas grundar sig i den 
identitet de får genom förväntningarna i uppväxten. Barn vet, som Kåreland (2005) 
skriver, redan i tidig ålder vad som anses kvinnligt och manligt i samhället. Kåreland 
(2013) skriver att pojkar tar avstånd från läsning, framför allt romaner som anses 
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vara för tjejer, för att befästa sin manliga identitet. Även detta blev tydligt i vår 
observation då en pojke nonchalerade ett förslag av en kompis då denne lyfte fram en 
bok som ansågs ”tjejig”. Då eleverna under vår observation i biblioteket delade upp 
sig i par och grupper där pojkar gick för sig och flickor för sig, kan kamraters 
reaktioner ha påverkat dem att göra vissa val. Genom de diskussioner och reaktioner 
vi såg hos eleverna på biblioteket, kan vi tydligt se att eleverna motiverades av 
kompisarnas åsikter i sitt eget val av litteratur och uppfyllde därmed förväntningarna 
de har på sig i det kön de tillhör. Exempelvis lyfte läraren att pojkarna valde Beast 
Quest-böcker för att de andra pojkarna gjorde det, trots att boken, enligt läraren, är 
för svår för vissa av eleverna.  

Att kön kan ha spelat roll i valet av litteratur syntes också exempelvis på vilka 
författare som skrivit böckerna då majoriteten av de böcker flickorna valt var skrivna 
av kvinnor och majoriteten av pojkarnas val var skrivna av män. Detta kan enligt oss 
grunda sig i att barn identifierar sig i ett visst kön och de förväntningar och roller de 
andra av samma kön vuxit upp med som skildras i den litteratur som skrivs. Enligt 
den studie som Brink (2005) gjorde visade resultatet att pojkarnas val av litteratur 
sker mer individuellt än flickornas då flickornas litteraturval liknade varandra på 
grund av att de samtalade med varandra om böckerna. I vår studie ser vi att även 
pojkarna diskuterade och påverkades av varandra i litteraturvalet så pass att de till 
och med enligt läraren valde för svåra böcker.  

Flickornas val av litteratur som också till stor del påverkades av varandra, enligt de 
observationer som gjordes på biblioteket, handlade mycket om hästar. Som tidigare 
nämnt skriver NE (2017b; 2017c) att hästböcker är den typiska flickboken och 
äventyr med fantasy-världar är den typiska pojkboken. I vår studie förekommer 
många hästböcker och många av flickorna har i intervjuerna pratat om djur och 
framförallt hästar, medan pojkar har pratat om spänning och äventyr samt att deras 
bokval motiverats av dem själva genom deras intresse för hästar och spänning. 
Andrae (2001) skriver att redan för länge sedan när barnlitteratur började produceras 
så hade skönlitteratur som var riktat till pojkar en bredare, mer spännande handling 
om modiga pojkar och män som ska rädda världen. Detta medan skönlitteratur för 
kvinnor handlade om flickor och kvinnor som gör hushållssysslor och om andra 
realistiska ämnen (Andrae, 2001). Vårt resultat visar att än idag ser litteraturen 
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ganska likt ut den som funnits förr och handlingen i böckerna är likt de som funnits i 
historien. Genom att studera litteraturlistan kan vi se att alla flickor valde litteratur 
som handlade om realistiska ämnen om exempelvis relationer och djur, detta medan 
pojkarnas litteraturlista innehöll fler orealistiska böcker i fantasy-kategorin. Det blev 
också tydligt i intervjun med pojkarna att de uppskattar spänning och action och 
gillar att läsa om hjältar som ska rädda andra. Enligt Skolverket (2011) ska 
undervisning stimulera elever att vilja läsa. Även Fridolfsson (2008), som talar om 
den fria och självständiga läsningen, trycker på att stimulans av intressen skapar 
motivation.  

Ännu en förväntning som finns på flickor, både från våra egna förväntningar och 
enligt de egenskaper det kvinnliga könet tillskrivits i litteratur (Nikolajeva, 2004) 
(figur 1, s.11), är att de är omtänksamma och omsorgsfulla. Att flera flickor i 
intervjuerna pratade om vänskap och vänskapsböcker, kan enligt oss stärka att 
flickorna lever upp till de förväntningar som finns på dem. Däremot kunde vi även se 
att ett par stycken av de böcker pojkarna valt också handlade om relationer. Bland de 
egenskaper som tillskrivits pojkarna (figur 1, s11) är skyddande något som kan 
kopplas till att pojkar valde böcker med ”hjältar” i vår studie.  

Något annat som verkar ha påverkat elevernas val av litteratur är bokomslaget, vilket 
blev tydligt i intervjuerna med eleverna. Det nämndes bland annat att de tittade efter 
färgglada omslag och bokstäver, coola monster och en rolig fluga och att detta 
motiverade vilket val de gjorde. Berntsson och Persson (2015) skriver om grabability 
och hur böcker där handlingen är tydligt illustrerad på framsidan, samt där omslaget 
är genrespecifikt, har stor framgång. Detta kan vi koppla till vår studie då eleverna 
ofta valde litteratur med omslag som speglade handlingen. Exempelvis var det hästar 
på varje omslag där hästar var en central del av handlingen i boken. Samma med 
monster som pojkarna valde, de ville läsa om coola monster och såg ett på omslaget 
och valde därför den boken.   
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7 Avslutning  

Resultatet av denna studie visar att elevers val av litteratur styrs av de förväntningar 
pojkar och flickor har på sig i samhället. Flickorna valde böcker med realistiska 
ämnen som handlade om hästar och vänskap medan pojkarna till stor del valde 
böcker med monster och äventyr. Eleverna påverkade troligtvis varandra genom 
diskussioner i de könsuppdelade par eller grupper de gick i under biblioteksbesöket. 
Pojkarna valde också litteratur med uteslutande manliga huvudkaraktärer och till 
största del manliga författare medan flickornas val av litteratur var av en bredare 
blandning med främst kvinnliga, men även manliga, huvudkaraktärer och författare. 
Detta menar vi kan ha att göra med de positioner som könen har inom hierarkin och 
att det är mer socialt godkänt att flickor läser om pojkar än tvärtom samt att de 
egenskaper som manliga karaktärer har i litteraturen oftast är mer tilltalande då de 
beskrivs som starkare och mer självständiga.  

Intressant är att tidigare forskning visar att manliga författare och böcker med 
manliga huvudkaraktärer är vanligast i skolan. Genom vår forskning ser vi tydligt att 
om flickor får välja böcker åt sig själva, väljer de i större utsträckning böcker skrivna 
av och om tjejer/kvinnor, medan pojkar väljer litteratur där huvudkaraktärerna är av 
manligt kön och där majoriteten av böckerna är skrivna av män. Vårt resultat visar 
därför på en stark koppling mellan elevens kön och valet av litteratur, framför allt hos 
killar. 

Med denna forskning menas inte att påtvinga att arbeta mot genusnormerna och 
tvinga elever att läsa annan litteratur än de själva vill. Denna forskning fokuserar 
endast på att belysa vilka val flickor och pojkar gör när de väljer litteratur och vad 
som påverkar dessa. Dock kan denna forskning skapa en diskussion kring om elever 
ska låtas välja litteratur själva trots att framförallt pojkarnas böcker är bundna till det 
manliga könet och de enligt läraren i denna studie till och med väljer litteratur som är 
för svår i vissa fall. Detta beror på vad man anser viktigast, att stimulera deras 
intressen för motivation och fortsatt läsutveckling eller att arbeta mot 
genusnormerna och få eleverna att läsa mer varierande litteratur gällande både 
genrer och könet på huvudkaraktärerna. Vem vet, kanske kan pojkars läsning av 
annan litteratur än den de är vana vid, utveckla deras läsförmågor som enligt Taube 
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(2007) är sämre än flickornas i internationella studier. Men den nya litteraturen kan 
också sätta sig i vägen för deras motivation, om den inte anses intressant. 

Vidare forskning i detta ämne vore intressant, då denna studie blev relativt liten på 
grund av tidsaspekten. Det vore intressant att se hur resultatet ser ut i en större 
utsträckning med fler medverkande elever och lärare i fler olika åldrar.   
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Bilagor 

Bilaga 1  
 
 
 
Observationsfrågor 

- Vilka grupperingar blir det under letandet av böcker? 
 

- Pratar de med varandra? Vad sägs? 
 

- Verkar de påverkas av varandra? 
 

- Ber de om hjälp? 
 

- Är letandet strukturerat beroende på intresse? 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor- Elever 

- Vad fick dig att välja den här boken?  
• Vad tittade du efter? 
• Något speciellt på omslaget? 
• Läste du baksidan? 
• Öppnade du boken? 
• Vad är du intresserad av att läsa? 
• Intressen? Samma intressen annars? 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor- Lärare 
 

- Vårat resultat visar att pojkarna i klassen valde böcker med enbart manliga 
huvudkaraktärer medan majoriteten av flickor valde litteratur med kvinnliga 
huvudkaraktärer, stämmer detta med hur det brukar se ut enligt dig? 
 

- Vidare valde många flickor böcker om hästar och många pojkar valde Beast 
Quest- böcker, stämmer detta med hur det brukar se ut enligt dig? 
 

- Våra egna erfarenheter säger att flickor är öppnare för fler genrer än pojkar 
när det gäller böcker, hur ser du på detta utifrån dina erfarenheter?  
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Bilaga 4 
 
Information om undersökning gällande elevers självständiga 
bokval 

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. 
 

Vi, Sofia och Ninorta, är två tjejer som utbildar oss till Grundskolelärare vid 
Mälardalens högskola. Vi skriver ett examensarbete i Svenska som handlar om vilken 
litteratur elever väljer att läsa om de får välja själva. Syftet är att se olika mönster i 
hur barn väljer litteratur utifrån exempelvis intresse, genre och genus samt att 
jämföra dessa med varandra och de genusnormer vi har i samhället. Detta arbete kan 
hjälpa oss i vårt framtida yrke som lärare och vara ett stöd för oss när vi väljer 
litteratur till och tillsammans med våra elever. För att uppnå vårt syfte vill vi använda 
oss av observationer när elever väljer litteratur på ett bibliotek, intervjuer med elever 
efter observationerna samt en intervju med ditt barns lärare. 

Vi riktar oss till ditt barn då skolan ditt barn går på ligger i nära anslutning till ett 
bibliotek samt för att vi har kännedom om att skolan och klassens elever skulle 
kunna passa bra in i vår studie.  

Observationen kommer ske under ett besök på biblioteket då vi observerar vad 
eleverna väljer och hur valet sker. Därefter väljs 10 elever slumpmässigt ut för en 
intervju som beräknas ta cirka 10 minuter. Ditt barns identitet kommer att skyddas 
och detta innebär att ingen informant kan identifieras, då namn och andra tydliga 
kännetecken inte kommer användas i uppsatsen. Endast vi, Sofia och Ninorta, 
kommer kunna veta vart den insamlade informationen kommer ifrån, utöver 
informanterna själva. Efter avslutat arbete med uppsatsen kommer informationen att 
makuleras.  

Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du och ditt barn har rätten 
att när som helst avbryta ditt barns deltagande utan närmare motivering och utan 
några negativa konsekvenser för dig och ditt barn. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion 
läggs ut på databasen DiVA. 

Om du som vårdnadshavare godkänner att ditt barn får medverka i vår studie och 
examensarbete, vänligen kryssa i ”Ja” på baksidan av detta papper (i annat fall kryssa 
i ”Nej”) och skriv under med din namnteckning samt ditt barns namn.  

För kontakt och mer information, kontakta: 

Sofia Almgren  
Telefon:  
E-post: san12018@student.mdh.se 

Handledare Lina Samuelsson  
Telefon:  
E-post: lina.samuelsson@mdh.se 

Ninorta Hanna 
Telefon:  
E-post: nha13001@student.mdh.se 
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Med vänliga hälsningar Sofia Almgren & Ninorta Hanna 
Eskilstuna, 2017-06-20 

 

 

Mitt barn _____________________får delta i denna studie 
 
 

Ja  Nej  

 

 

Vårdnadshavares underskrift; _____________________________ 

 

Svara senast ______ 
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Bilaga 5 
Information om undersökning gällande elevers 
självständiga bokval 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 

Vi, Sofia och Ninorta, är två tjejer som utbildar oss till Grundskolelärare vid 
Mälardalens högskola. Vi skriver ett examensarbete i Svenska som handlar om vilken 
litteratur elever väljer att läsa om de får välja själva. Syftet är att se olika mönster i 
hur barn väljer litteratur utifrån exempelvis intresse, genre och genus samt att 
jämföra dessa med varandra och de genusnormer vi har i samhället. Detta arbete kan 
hjälpa oss i vårt framtida yrke som lärare och vara ett stöd för oss när vi väljer 
litteratur till och tillsammans med våra elever.  

För att uppnå vårt syfte vill vi använda oss av observationer när elever väljer litteratur 
på ett bibliotek, intervjuer med elever efter observationerna samt en intervju med dig 
som lärare där vi ställer frågor om hur du väljer och varför du väljer viss litteratur till 
eleverna.  

Vi riktar oss till dig och dina elever då skolan ligger i nära anslutning till ett 
bibliotek samt för att vi har kännedom om att skolan och klassen skulle kunna passa 
bra in i vår studie.  

Intervjun med dig som lärare beräknas ta cirka 45 minuter. Före intervjun ges 
information om vad observationen av elevernas val av litteratur visat oss. Efter 
intervjun med dig som lärare finns möjlighet att ta del av det färdiga resultatet och 
examensarbetet. Din och dina elevers identitet kommer att skyddas och detta innebär 
att ingen informant kan identifieras, då namn och andra tydliga kännetecken inte 
kommer användas i uppsatsen. Endast vi, Sofia och Ninorta, kommer kunna veta vart 
den insamlade informationen kommer ifrån, utöver informanterna själva. Efter 
avslutat arbete med uppsatsen kommer informationen att makuleras.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 
Vi hoppas att du vill medverka i vår studie, tack för din tid! Vid frågor eller vidare 
information, kontakta: 

Sofia Almgren  
Telefon:  
E-post: san12018@student.mdh.se 

Handledare Lina Samuelsson  
Telefon:  
E-post: lina.samuelsson@mdh.se  
 

Underskrift:__________________________ 

Ninorta Hanna 
Telefon:  
E-post: nha13001@student.mdh.se 

 Med vänliga hälsningar, 

Sofia Almgren & 
Ninorta Hanna 
Eskilstuna, 2017-06-20 
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