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Mitt syfte med arbetet var att undersöka vad som påverkar hur barn väljer böcker för fri 

läsning i skolan. Dessutom ville jag undersöka om det är skillnad i barnens val när böckerna 

väljs ur en boklåda som är komponerad av en bibliotekarie jämfört med när de väljer direkt ur 

hyllan på skolbiblioteket. Jag intervjuade 21 barn i årskurs 1 och 22 elever i årskurs 2. 

Intervjun var kort och innehöll en öppen fråga. Mitt resultat visade att eleverna i stor 

utsträckning valde samma böcker som sina kamrater, men ändå upplevde att de gjorde det av 

eget intresse. Studien visade också att boklådorna bidrog till mer variation i läsningen, då 

eleverna gärna går till samma bekanta hylla i biblioteket när de ska låna.  

 

 

Nyckelord: bibliotek, boklåda, bokval 
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1 Inledning   

 

Böcker ska blänka som solar och gnistra som tomtebloss.                                                                  

Medan vi läser böckerna läser böckerna oss.                                                                                                 

Kan böckerna läsa människor? Det kan de förstås!                                                                                       

Hur skulle de annars veta allting om oss?    Lennart Hellsing 

Ovanstående citat av Lennart Hellsing får markera hur viktigt jag tycker det är för människor 

att få behållning, ny kunskap eller avkoppling genom att läsa en god bok. 

 Idén till det här examensarbetet, barns val av bok för fri läsning i åldrarna 6-8 år, fick 

jag redan när jag läste barnlitteraturkursen under lärarutbildningens fjärde termin. Jag har 

själv tänkt använda mig av både högläsning och fri läsning i mitt yrke som lärare, då detta är 

språkutvecklande och stimulerar eleverna till att själva vilja läsa och fantisera om handlingen. 

I dag är det inte en självklarhet för elever att gå till skolbiblioteket eller folkbiblioteket. 

Många bibliotek har därför infört en tjänst där de tillhandahåller boklådor som packas och 

körs ut till skolor eller klasser. I det stora perspektivet kan man ställa frågan vad det får för 

följder för eleverna som, i och med denna tjänst, inte får vanan att gå runt bland hyllorna och 

leta böcker. Med hjälp av denna undersökning vill jag ta reda på om elevernas val av böcker 

skiljer sig åt beroende på om de görs ur sammansatta boklådor som skickats ut från 

bokcentralen eller vid besök på bibliotek. Uppsatsen avser att undersöka hur barn i åldrarna 6-

8 år väljer böcker genom att utföra korta kvalitativa intervjuer av elever i samband med att de 

väljer böcker. Genom att själv gå runt och leta hittar man ofta böcker om nya ämnen och av 

författare som man inte kände till. Den som tidigt lär sig och får till vana att besöka 

biblioteket för att låna böcker fortsätter gärna med detta genom livet. Det flitiga användandet 

av boklådor innebär att biblioteket inte utgör en naturlig miljö för eleverna. Dessutom kan det 

innebära att eleverna vänjer sig vid att få böcker serverade i stället för att själv göra urvalet. 

För de elever som inte får med sig läsningen eller besöken på biblioteket naturligt hemifrån 

utgör boklådorna dock en stor tillgång och är en viktig service i samhället.  

 I egenskap av förälder har jag sett hur mina egna barn och deras kamrater gått tillväga 

när de valt böcker på biblioteket. Min hypotes är att eleverna väljer böcker i boklådor eller på 

biblioteket genom att lyssna på kamraters och pedagogers rekommendationer. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med min uppsats är att undersöka i vilken mån kön, fritidsintressen och 

kamratpåverkan eller andra faktorer påverkar elevernas val av böcker i boklådan eller på 

biblioteket, när de ska läsa fritt under skoltid eller i hemmet.  

 Hur resonerar barn när de väljer bok? 

 Hur skiljer sig pojkars och flickors val av böcker? 

 Skiljer sig elevernas val beroende på om böckerna lånas ur en låda med förvalda 

böcker eller på skolbiblioteket? 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning och ett syfte i kapitel 1 där jag berättar varför jag valt 

ämnet i uppsatsen. I kapitel 2 presenteras bakgrunden till boklådan. I kapitel 3 presenteras 

tidigare fakta beträffande barns val av böcker, om biblioteksbesök och om pedagogens 

betydelse i val av bok och pojkars respektive flickors val. Kapitel 4 innehåller en beskrivning 

av metoden för datainsamlingen, undersökningens genomförande, metoder för analys, 

metoddiskussion, etik och rimlighet. I kapitel 5 presenteras resultatet av de båda 

undersökningarna gällande boklådan och den studie som avser skolbiblioteksbesöket. I kapitel 

6 analyseras och diskuteras de olika faktorerna för val av bok samt pojkars och flickors val.  

 

2 Bakgrund till boklådan 

Ordet boklåda kan ha två betydelser enligt både Nationalencyklopedin och Svenska 

Akademiens ordlista. En liten bokhandel kan kallas för en boklåda samtidigt som en låda 

packad med olika böcker kallas för en boklåda. Det är den senare innebörden av ordet som 

åsyftas i min uppsats. Boklådor är ett nytt fenomen och det finns ingen tidigare forskning på 

området. Jag intervjuade därför en bibliotekarie som arbetar med att sammanställa boklådor 

för att få bakgrundskunskap. Enligt henne har boklådorna utgjort ett komplement till 

skolbiblioteket och skolornas bokbestånd i denna kommun sedan början på 1990-talet. 

Biblioteket har som service att skolorna kan beställa lådor innehållande ca 40 lättlästa böcker 

för att främja barnens fria läsning. Man kan välja mellan par eller gruppuppsättningar (2-6 

exemplar) av varje titel, beroende på om det är för fri läsning eller grupparbete. Lådorna finns 

anpassade för åldrar från förskolan till åk 9 i grundskolan. När lådan kommer till klassen läser 
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pedagogen alltid alla böcker för att veta vad de handlar om för att senare kunna presentera 

dem för eleverna på ett lockande sätt. 

 Alla förskolor och grundskolor i kommunen har möjlighet att använda sig av denna 

tjänst. Den största efterfrågan gäller boklådor för förskolan och lågstadiet. De kan endast 

beställas av pedagoger och via bokcentralens hemsida eller genom att de skickar med en ny 

beställning i den returnerade lådan. I beställningen anges vilken årskurs det gäller och om det 

önskas något gemensamt tema i böckerna. Det finns ingen tillgänglig statistik, men det 

beställs enligt bibliotekariens uppgifter fler boklådor under höst och vinter än under våren. 

Tidigare har förskolorna endast kunna beställa lådor med färdigt innehåll av barnböcker, men 

nu ska man även i förskolan få ha önskemål om innehållet.  

 Boklådorna för förskoleklass till årskurs 2 innehåller ofta böcker om djur, idrott och 

kamrater. Bibliotekarien berättar att hon försöker täcka ett stort område när hon sätter ihop 

lådorna. Genusperspektiv är viktigt idag och barnen ska oavsett kön kunna känna igen sig i 

någon bok. Bibliotekarien betonar också betydelsen av att böckerna ska vara välbekanta, 

eleverna ska helst känna igen någon av böckerna. Böckerna i lådan ska vara fräscha, även om 

en välanvänd bok kan signalera att den är uppskattad. Man lägger alltså stor vikt vid ytan när 

man ska locka eleverna till läsning. Det ska vara klara och fina färger på bilderna, som tilltalar 

eleverna när de ska välja bok ur lådan. I alla lådor, oavsett vilken ålder det gäller, finns olika 

svårighetsgrader på böcker för att alla elever ska hitta någon bok att läsa. De senaste åren har 

det varit populärt i alla åldrar att beställa lådor med spöktema och deckare. I enstaka fall kan 

man ha specifika önskemål om lådans innehåll. En klass skrev ner elevernas önskningar och 

bibliotekarien gjorde så gott hon kunde för att uppfylla dessa. Alla böcker fanns inte att tillgå 

och ersattes då med liknande, men många fick sin önskebok. Detta kan inte ske regelbundet, 

men det är en stimulerande uppgift för en bibliotekarie.  

 Tidigare kunde man beställa boklådor med lättlästa engelska böcker eller med lättläst 

facklitteratur, men det är borttaget då man ville renodla lådornas innehåll till skönlitterära 

texter. Alldeles nytt är att man kan beställa tvillingböcker, det vill säga en mapp med två 

böcker där en är på svenska och den andra på ett främmande språk. Detta för att kunna 

underlätta språkutveckling hos flerspråkiga barn på förskolor och skolor. Det är som tidigare 

nämnts alldeles nytt och det finns ännu inte så många versioner på varje språk, men det ska 

utökas eftersom.  

 Boklådorna, i den här kommunen, får varje klass låna och man får behålla dem i 6 

veckor innan de skickas i retur till bokcentralen. Detta är enligt bibliotekarien en nödvändig 

och viktig service från bibliotekets sida. Den person jag intervjuade om boklådorna ansvarar 
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inte för inköpen av böckerna, men tycker att det är en bra blandning som köps in. Det finns 

bra lättlästa böcker i dag och flera bokserier är populära. Dessutom är de färgglada och 

lockande. Bibliotekarien tror absolut inte att boklådorna bidrar till färre biblioteksbesök utan 

att de snarare kompletterar dessa. Det är viktigt, påpekar hon, att eleverna får lära sig att 

komma till biblioteket för att själva kunna gå bland hyllorna och leta böcker. På det viset kan 

de hitta nya författare och bokserier, vilka inte har funnits i boklådan. Biblioteket innehåller ju 

så mycket annat idag än bara skönlitterära böcker. De tillhandahåller tidskrifter, 

referensböcker, kurslitteratur, talböcker, internetanslutning, dataspel, filmer och mycket 

annat. Dessutom finns det ju mest lättlästa böcker i lådan och många elever läser ju till 

exempel både kapitelböcker och bokserier. 

 

 

3 Litteraturbakgrund  

När det gäller forskning kring barns läsning generellt finns det otroligt mycket skrivet, både 

större vetenskapliga studier och studentuppsatser. Jag har valt att rikta in mig på de fakta och 

den litteratur som berör åldrarna 6-8 år och som behandlar de faktorer som påverkar barnen då 

de ska till att välja böcker för fri läsning i klassrummet.  

 

3.1 Bokvalets betydelse 

Flera forskare och författare till facklitteratur betonar betydelsen av att barn tidigt har god 

tillgång till litteratur och får möjlighet att fritt välja böcker och därigenom utveckla läslust. 

Eva Fylking (2003:31) förespråkar, liksom Aidan Chambers (1995:42), att vi tidigt i 

förskoleklassen måste visa eleverna hur viktig och stimulerande läsningen är, genom att de 

ska ha tillgång till ett stort utbud av lättlästa böcker och häften. Chambers skriver: ”Man kan 

inte bli en god läsare om man inte har tillgång till träningsmaterial, i det här fallet många bra 

böcker på lämplig svårighetsnivå, som barnet tycker är intressanta och spännande”(s.42). Det 

gäller att eleverna ska få läslust det vill säga en vilja att läsa. Enligt Fylking utvecklas 

läslusten när barnen känner att något berör eller tilltalar dem, det känns meningsfullt att läsa 

om (2003:31). 

Även litteraturpedagogerna Susanna Ekström och Britt Isaksson (1997:56) skriver om ett stort 

utbud av vällästa böcker, det vill säga populära böcker som gärna lästs både högt och flera 

gånger, för att locka eleverna till att tidigt prova på att läsa själva och upptäcka nya världar. 
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De förklarar: ”Lägg märke till hur en bok som barnen tycker är bra snabbt får vingar och 

måste läsas av alla. Mun-mot-mun-metoden, bäst av alla läsfrämjande årgärder”(s.56). 

 De vällästa böckerna lockar många då barnen snabbt berättar för kamraterna, vilka känner 

igen dessa, om de hört eller läst en bra bok. Både intresset för och förmågan till läsning 

varierar stort i åldrarna 6-8 år och behöver därför uppmuntras med ett rikt urval av både känd 

och okänd litteratur. 

 Ross, McKechnie och Rothbauer (2007:69ff) berättar att både vårt liv och vår läsning 

delas in i stadier, barndomen, ungdomen och vuxenlivet. De tre faserna i livet påverkar oss 

som läsare och författarna funderar över vikten av den påverkan vår läsning har under de olika 

perioderna. Det är viktigt för barnens fortsatta läsutveckling att de själva får välja böcker och 

därmed upplever att det är meningsfullt och trevligt att läsa. Det finns tydliga tecken på att de 

som har god tillgång till böcker och litteratur har ett större intresse och en högre läskunnighet 

än de som inte har det. Författarna skriver också om hur man vänjer sig som liten att gå till 

biblioteket och hur detta sitter i även som vuxen. Man blir präglad under uppväxten (s.97). 

Helen Amborn och Jan Hansson (1998:12ff) påpekar att i LpO 94 står det att barnen ska lära 

sig att se med kritiska ögon och därmed kunna välja vad de vill läsa. Denna punkt är 

fortfarande av vikt och återfinns i nya läroplanen från 2011. Forskaren Karin Jönsson 

(2007:157) hänvisar också till Skolverket1998 som menar att bänkböcker som läses som 

tidsutfyllnad för att vänta in kamraterna vid ett inlärningsmoment inte är bra, då en del elever 

på det sättet aldrig får tillfälle att läsa någon bok. Läsningen ska tvärtom upplevas som 

meningsfull och detta sker då eleverna får välja litteratur. Det är en förutsättning för vidare 

läsning att eleverna får känna glädje och lust att läsa till skillnad mot pliktläsningen i skolan 

som läxläsning. När det gäller valet av litteratur skriver Jönsson i sin doktorsavhandling 

huvudsakligen om läsargemenskap och föreställningsvärldar, men nämner vikten av att 

eleverna själva får välja sin litteratur för att läsningen ska upplevas som meningsfull. Hon 

anser att det är bra att barnen läser, oavsett vad det är för böcker. Dessutom anser hon att 

vuxnas värderingar och synpunkter på den litteratur eleverna väljer att läsa utgör ett problem 

(2007:157). Liksom Jönsson frågar sig Helen Amborn och Jan Hansson i Läsglädje i skolan 

(1998:5) om det spelar någon roll vad eleverna läser. Under flera perioder kring 1970-talet var 

det accepterat att eleverna läste serier och serieböcker. Fram till dess, och i perioder sedan den 

tiden, har det ansetts viktigt med vilken typ av litteratur barn läser. Serier har inte varit 

lämplig sådan. I dag är det på väg att ändras. Ross, McKechnie och Rothbauer (2007:102) 

skriver om lite äldre elever: 
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Somehow teens have assimilated the idea that magazines are not legitimate reading. And that´s too bad. 

For this is reading that teens enjoy, that they do without any adult prodding – regularly, extensively, and 

with great attention to detail. 

Ungdomarna känner och tar efter de vuxnas värderingar av olika sorters litteratur. Författarna 

skriver också:  

We learn about teen reading and contribute to improving adolescent literacy when we show respect for 

the reading choices of young people. We compliment; we don´t condemn. If a young adult is reading 

comic books, we provide access to comic books and graphic novels. To say or to convey the attitude of 

“at least they are reading something” is to show disrespect for what the teen, for whatever reason, has 

chosen to read. (S.104)  

För att eleverna ska fortsätta läsa bör vi vuxna ge dem tillgång till flera olika genrer och inte 

lägga någon värdering i elevernas val av läsning. Pedagogen Joachim Björkman föreslår att 

man använder sig av att läsa serietidningar för att öka läsförståelsen: ”Det utvecklar inte bara 

deras fantasi. För många är serierna en slags hjälpreda, bilderna gör det lättare att hänga med i 

texterna” (Pontus Ohlin, Lärarnas Tidning nr 2, 2014). Genom att lära sig läsa serier med 

hjälp av roliga bilder kan man sedan gå vidare in i skönlitteraturens värld. Björkman menar att 

barnen hittar glädjen i litteraturen genom att börja med Kalle Anka. På så sätt lockas även de 

elever som har svårigheter eller inte kommer från en läsande hemmiljö till att läsa och kunna 

ta stöd av bilderna för läsförståelse. Härmed lockas alla elever till glädje och lust i läsningen. 

Här instämmer även de amerikanska forskarna Ross, McKechnie och Rothbauer (2007:69ff) 

och säger att den bästa motivationen för ett barn att läsa är att det hittar rätt bok med, för 

individen, intressant innehåll. De har inga synpunkter på att elever läser serier då det är ett bra 

sätt att börja läsa och känna en mening (s.82ff). Ofta påverkas läsningen av intressen till 

exempel så läser en fotbollspelare gärna böcker om fotboll och en ryttare läser gärna om 

hästar. Jönsson (2007:157) anser också att det är bra att eleverna läser och lägger mindre vikt 

vid vilken genre det är. 

 Sofie Amira Sandin (2011:150ff) menar att det måste finnas plats för elevernas åsikter 

och delaktighet både i val av böcker och av hur lässituationen ska utformas. Läsningen 

betyder olika mycket för individerna, en del kopplar av och vilar genom att läsa och andra vill 

lära sig mer om en sak genom att läsa. Motivationen att läsa hör ofta ihop med ett innehåll av 

intresse för eleven och detta bör respekteras för att uppmuntra till läsningen. Den lustfyllda 

läsningen bygger på elevers egen vilja att läsa och att de finner nöje i denna aktivitet. Ofta tar 

de rollen av bokens karaktär och flyr in i boken och dess handling. Detta är positivt och borde 

uppmuntras av familj och pedagoger.  
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Amborn och Hansson (1998:18ff) menar att det finns många anledningar till att barn ska läsa 

böcker. De blir kreativa, fantasifulla och får ökade kunskaper samtidigt som det är en 

avkoppling och en möjlighet att fly verkligheten en stund. Genom att läsa får barnen skapa sig 

egna inre bilder av bokens innehåll och uppleva nya annorlunda sätt att gå tillväga. Detta är 

något som både Louise M. Rosenblatt (2002:69ff, 210) och Jönsson (2007:157) stödjer. 

Rosenblatt (2002:148ff) skriver att läsandet innebär en relation mellan texten och personen, 

där de samspelar och läsaren utnyttjar tidigare erfarenheter för att leva sig in i handlingen och 

kunna förstå den. Om detta skriver även Jönsson (2007:157) i sin doktorsavhandling om 

föreställningsvärldar. Både Rosenblatt och Jönsson menar att när läsaren lever sig in i boken 

antar denne ofta roller som är främmande i verkligheten, till exempel kan den blyge blir en 

tuffing och våga göra saker som inte sker annars. Jönsson anser också att eleverna oavsett 

ålder behöver bearbeta sin upplevelse av textens innehåll, även om de ibland har svårt att 

uttrycka sina tankar. Är det flera som har läst samma bok kan de lättare relatera till 

handlingen och gemensamt berätta och förklara. En läsargemenskap som detta utgör, enligt 

Dewey (1980:65), en lärandegemenskap. Rosenblatt (2002:158ff) skriver att en bok kan ha 

olika betydelse beroende på vad som händer i elevens vardag just nu när boken läses och om 

den åter är aktuell vid ett annat tillfälle.  

 Pedagogen och författaren Anne-Marie Körling (2013.01.30-31) berättar vid en av 

Skolverkets konferenser Med skolbiblioteket i centrum att vi vuxna måste föregå med gott 

exempel och visa eleverna att vi läser för att vi gillar det och vill det, att läsningen ger oss så 

mycket och är meningsfull. Betydelsen av att läraren själv läser samtidigt som eleverna under 

lästiden beskrivs även som stor av Chambers i Böcker omkring oss (1995:49) och författaren 

och barnbibliotekskonsulenten Birgitta Ahlén (2003:194).  

 

3.2 Bakgrund till barns val av böcker  

Fridolfsson (2008:182) skriver liksom Chambers (1995:42) att det måste finnas ett stort utbud 

av böcker och flera olika svårighetsgrader så att det finns något för alla barn att läsa. Det är 

därför bra om pedagogen presenterar de olika titlarna som finns för att ge eleverna en 

förförståelse och en chans att förstå vad böckerna handlar om när de väljer. 
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3.2.1  Pedagogens betydelse för val av bok        

Som tidigare konstaterats menar flera forskare och författare till facklitteratur att pedagogerna 

bör arbeta på ett stimulerande sätt och låta eleverna vara aktiva och delta i bokvalet för att 

intressera dem för läsningen. Norberg (2003:103) skriver att den fria läsningen ska 

uppmuntras, men den ska framförallt ske i hemmiljö. I skolan ska pedagogen styra 

litteraturvalet efter ett tema eller ett ämne som ska läras in och sedan diskuteras boken i 

grupper. Här ska även tas hänsyn till utmaningar i form av olika svårighetsgrader i texterna. 

Dessutom skriver hon att bibliotekarien eller pedagogen bör ha regelbundna träffar med 

eleverna då de bokpratar eller berättar om nya böcker för att stimulera till mer läsning (s.88).  

Wåhlin och Asplund Carlsson (1994:140) påpekar att pedagogen i många fall har tagit över 

bibliotekariens roll som den person vilken gör eleverna uppmärksamma på ny litteratur. 

Kerstin Rimsten-Nilsson (1990:18) och Amborn och Hansson (1998:18ff) menar att 

pedagogen är ansvarig för att eleverna läser litteratur som hör hemma i och delger dem vårt 

kulturarv och speglar väsentliga inslag i vår kultur. Rimsten-Nilsson menar också att det är 

viktigt att pedagogerna är insatta i vilka nya böcker som kommer ut och läser flertalet för att 

kunna rekommendera barnen och samtala om innehållet (s.131). Här instämmer både 

Fridolfsson (2008:182) och Chambers (1995:42) liksom Wåhlin och Asplund Carlsson 

(1994:139) då de uppmärksammar att både pedagoger och bibliotekarier tipsar elever om nya 

böcker på repertoaren. Chambers skriver att pedagogen ibland kan behöva ordna så att 

eleverna är några stycken som ska låna eller läsa samtidigt och därigenom samtalar om böcker 

utan att reflektera över pedagogens medverkan (s.43). Genom att rekommendera lustfyllda 

och fantasifulla böcker till barnen hjälper vi dem att skapa läslust och ökad läsvillighet. Sue 

McGonigle och Olivia O`Sullivan (2010) har gjort mångåriga studier i Storbritannien 

angående användandet av skönlitteratur för barn i undervisningen. De läser tillsammans, 

bokpratar, målar/skapar eller dramatiserar innehållet i boken. Resultatet har blivit intresserade 

läsare som vill leva med i handlingen och få mer kunskap i ämnet. Det är enligt författarna 

viktigt att pedagogerna är entusiastiska och positiva samtidigt som de aktivt hjälper eleverna 

att hitta den bok de söker. Kan man koppla boken till ett intresse eller ett för eleven konkret 

samband underlättar det läsningen. Projektet har gjort att eleverna har utvecklat mer empati 

och en bättre förståelse för hur omvärlden fungerar.  

 Inger Norberg (2003:63) skriver: ”Jag tror inte ett dugg på att barn finner det egna fria 

läsandet mer lustfyllt än läsning av den kvalitetslitteratur som skolan kan introducera.” Hon 

menar att läsvanor grundas tidigt och behöver stödjas av både föräldrar och pedagoger. Vidare 
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skriver hon (s.74) att forskaren Lars Brink upptäckt att eleverna kommer till en viss punkt då 

de behöver hjälp att välja litteratur eftersom de ofta mognat och vuxit ifrån de bokserier vilka 

de tidigare läst. Här har, enligt Brink, pedagogen ett stort ansvar att se till att det finns tillgång 

till och presenteras böcker i olika svårighetsgrader och genrer. 

 

3.2.2 Pojkar och flickors val 

Studier av hur barn väljer böcker har visat att könet har stor betydelse. Norberg (2003:63) 

skriver i Pojkars och flickors läsning i dag att flickor oftare läser både fler böcker och väljer 

ur ett större utbud av böcker än pojkar gör. Dessutom är det lättare för flickor att läsa 

pojkböcker än tvärtom. Flickorna läser förutom böcker om vänskap, romantik och hästar även 

fotbollsböcker och verklighetsanknutna berättelser medan pojkarna helst läser äventyr, 

deckare, humor eller böcker med historisk handling. Dessutom klarar flickorna ofta av att 

söka och finna böcker själva. Det är ofta manliga huvudpersoner i pojkarnas böcker, medan 

flickorna läser om båda könen. 

  Lars Brink (2005:186) skriver i Välja bok om ett läsprojekt i en skolklass under årskurs 

1-6. Detta gick ut på att eleverna hade i läxa att läsa böcker hemma med föräldrarna. En bok 

per vecka skulle läsas under år 1-3 och sedan illustreras i en teckning, vilken visades upp 

samtidigt som eleven berättade för kamraterna om boken. Detta projekt resulterade i att varje 

elev läste 10 böcker per termin och därmed valde bok 10 gånger. Eleverna valde böcker ur en 

boklåda som sammanställts av en barnbibliotekarie och eftersom de läste mer och mer blev 

utbudet i lådan större med tiden. Studien visade att detta sätt att arbeta med läsningen 

stimulerade eleverna då de fick tips av kamraterna. Undersökningen visade också att flickorna 

lånade helst böcker om djur och flickor, medan pojkarna ville läsa om pojkar och dramatik. 

Detta resultat sammanfaller med Norbergs (2003:63) tankar om pojkars respektive flickors 

läslitteratur. Vid varje terminsslut fick eleverna i Brinks studie rösta fram en topplista. För 

varje år som gick blev det fler böcker att välja på i lådan och i utbudet för år 2 fanns nu även 

kapitelböcker som Suneböckerna och Pip-Larssons. Ju äldre eleverna blev desto mer öppna 

blev de för att läsa om personer av det andra könet och båda grupperna ville läsa spännande 

och vardagsrelaterade böcker. Projektet fortgick till och med elevernas år 6. 

 Elaine Millard skriver i Differently literate: Boys, girls and the Schooling of Literacy 

(2000:52) att man redan i 8-års åldern börjar se skillnader i vilka böcker pojkar och flickor 

väljer. Hon anser också att skillnaden blir större med tiden. Flickorna går från att läsa om 

äventyr och komedier till att läsa om olika relationer. Dessutom skriver Millard liksom 
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Norberg (2003:63) att flickorna läser flera sorters genrer än pojkarna. Pojkarna i sin tur läser 

mer deckare och fantasy. De pojkar som är mer ovana läsare lånar dessutom ofta samma bok 

flera gånger då det ger en trygghet i läsningen.  

 

3.3 Bibliotek och boklådor 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att eleverna 

ska förberedas för att kunna ta en aktiv roll i samhället. Skolan ska ge kunskap om kultur och 

respekt för olika människors traditioner och sätt att leva. Eleverna ska känna att de är 

delaktiga och kan tillföra något till gruppen. Genom att eleverna känner sig trygga vågar de 

prova och utmana sig själva. De ska få flera möjligheter att läsa, skriva och prata för att kunna 

klara sig i olika situationer och tro på sig själva. Skolan ska dessutom främja elevernas 

harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära utgör grunden i skolans 

verksamhet. Både praktiska, estetiska och intellektuella färdigheter ska beaktas inom skolans 

värld.  

I kursplanen i svenska för årskurs 1-3 står att eleverna ska ges förutsättningar att 

 Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

 Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,   

 Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer 
 

Kapitel två i skollagen från 2011 fastslår att kommunen eller annan huvudman måste se till att 

skolan har tillgång till ett skolbibliotek eller ett avsevärt bokbestånd, då detta främjar 

elevernas intellektuella mognad. I FN:s konvention om barnets rättigheter står det i artikel 12 

att barnet ska få säga sin åsikt och göra sin röst hörd när det gäller den egna personen.  I 

artikel 13 står det att barnet har rätt till yttrandefrihet vilket innebär att det kan göra klart på 

olika sätt för andra vad det tycker och tänker, vilket underlättas om barnet utvecklat sin 

begreppsvärld genom läsning.  

 

3.3.1  Biblioteksbesökets betydelse  

På konferensen Med skolbibliotek i centrum (2013.01.30-31) anordnad av Skolverket 

diskuterades skolbiblioteken och deras betydelse för skolor och elever. Här behandlades också 

förändringar inom bibliotekets värld, som det faktum att det i dag finns många fler medier än 

böcker inom husets väggar. Enligt Skolverket ska skolbiblioteken utgöra en resurs för 
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eleverna så att de ska kunna odla intressen och söka vidare kunskap på ett enkelt sätt. Här är 

det viktigt att pedagoger och bibliotekarier samarbetar och tillsammans skapar en bra 

lärandemiljö för eleverna. Såväl Sandin (2011:150ff) som Barbro Johansson (2010:34) skriver 

om barnbibliotekariernas roll för att stimulera till läsning genom att skapa en stämning där 

eleverna dras med och lever sig in i handlingen. Detta berikar både fantasi och språk hos 

eleven. Johansson skriver om bibliotekarier som vill visa upp en ny, trygg och litterär värld 

för barnen och lära dem hur man hittar och skapar sig en trivsam plats i böckernas och 

bibliotekets värld. Hon skriver också att miljön på biblioteket är viktig för att eleverna ska 

känna sig välkomna, vilja sitta ner och låta sig föras in i handlingen av en spännande bok. 

Hon vill att eleverna ska betrakta biblioteket som en naturlig plats att besöka och kunna 

befinna sig i en lugn och harmonisk miljö en stund. Dagens bibliotekarier har en viktig 

uppgift i att fortlöpande följa med i utvecklingen och kunna lyssna in elevers/barns 

önskningar. Wåhlin och Asplund Carlsson (1994:140) skriver att lärarna ibland har tagit över 

bibliotekarierns roll som tipsare av bra och intressanta böcker då det i klassrummet pratas om 

de böcker som lästs av elever i klassen.    

 Aidan Chambers (1995:42) förespråkar att eleverna själva ska leta bland ett stort utbud 

av böcker: ”Barn behöver, precis som vuxna, få möjlighet att själv leta reda på böcker som 

motsvarar deras behov och passar deras utvecklingsstadium och personlighet. Att gå omkring 

och botanisera bland böcker ger dem den möjligheten.” Ibland anordnas boksamtal då barn får 

berätta för andra om böcker de rekommenderar. Han (1995:30) förespråkar också vikten av att 

böckerna syns och lockar till sig eleverna på ett positivt sätt. De ska gärna skyltas upp på ett 

tilltalande sätt och på en plats som passeras ofta, för att dra till sig elevernas uppmärksamhet. 

Böckerna ska vara lätta att nå och det ska finnas ett rikt utbud av titlar och olika genrer. 

Dessutom måste eleverna få väl tilltagen tid att läsa så de kommer in i boken. Enligt 

Chambers (1995:42) behöver vi ha de rätta artefakterna, det vill säga många intressanta 

böcker, för att miljön ska bli en läsmiljö. Han skriver dessutom: ”Ingen kan till fullo lyckas 

med konststycket att välja böcker åt någon annan. Vi vill alla ha frihet att välja, och när vi får 

den friheten tycks vår inställning och attityd bli öppen och positiv.” Eleverna måste själva få 

förtroendet och ansvaret att välja efter eget intresse och på så sätt växa och utvecklas.  

 Wåhlin och Asplund Carlsson (1994:81) skrev redan för tjugo år sedan om läsvanor hos 

barn 9-12 år. De menar att det är tre faktorer/miljöer som i första hand påverkar barnens 

bokval: föräldrar, kamrater och skolan/biblioteket. Alltså de tre biblioteken: 

familjebiblioteket, kompisbiblioteket och samhällsbiblioteket. Familjebiblioteket innehåller 

skiftande genrer och antal böcker beroende på föräldrarnas läsvanor och här kan även status 
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och klass avslöjas. Här läggs grunden för barnets läsning. Kompisbiblioteket innebär att 

kamrater lånar böcker av varandra och rekommenderar sinsemellan, ofta de slags böcker som 

inte finns tillgängliga på samhällsbiblioteket. Inte sällan kan det vara böcker som föräldrar är 

skeptiska mot. På samhällsbiblioteket finns det ofta många böcker för de som vill ha lättlästa 

och gott om titlar för storläsarna, men de som ligger i mellangruppen kan ha svårare att hitta 

rätt på biblioteket. I och med att många skolbibliotek har stängts har pedagogerna beställt 

färdiga boklådor från stadsbiblioteken, med böcker utvalda av pedagogen/bibliotekarien. Här 

blir eleverna hänvisade till ett specifikt urval av böcker i ställer för att själva få botanisera i 

hyllorna.  

4 Metod och material     

4.1 Metod för datainsamling     

Min undersökning grundar sig på tidigare forskning om barns bokval och på intervjuer med 

elever i årskurs 1 och 2. Jag har studerat två grupper med elever och deras val av böcker ur en 

boklåda och en annan grupp elevers besök på ett skolbibliotek.  

 För att få svar på min frågeställning, vad som påverkar elevers val av bok, använde jag 

mig av kvalitativa intervjufrågor till eleverna i samband med deras bokval. Kvalitativa frågor 

innebär enligt Robert K. Yin (2013:138) att frågorna finns, men anpassas efter den person 

som intervjuas just för tillfället. Intervjun sker som ett samtal, där intervjuaren bör lyssna 

aktivt, och alla frågor är öppna och besvaras med informantens egna ord. Jag ville att eleverna 

skulle berätta för mig varför de valt just den boken.  

 Doverborg och Pramling Samuelsson (2011:25) skriver om vikten av att 

barnintervjuerna sker under trygga och förtroendefulla omständigheter. Intervjuaren och 

informanten ska ha ögonkontakt och det ska vara ett intresserat samspel. 

Eleverna, som var 21 stycken ur årskurs 1 och 22 stycken ur årskurs 2, valdes genom att 

pedagogerna delat upp grupperna i halvklasser. Under tiden som eleverna valde bok ur lådan 

eller på biblioteket observerade jag dem, detta gjorde jag helt öppet och med elevernas 

tillåtelse. Jag var som Cato R. P. Björndal (2012:44) skriver en delaktig och öppen observatör, 

det vill säga jag stod bredvid barnen under valet, vilket de var medvetna om. Jag hade för 

avsikt att studera hur eleverna agerade under valet av bok. Därefter intervjuade jag dem för att 

få ett svar på hur de resonerade om valet och till sist skrev jag ner en lista över de böcker som 

valts för att kunna få en överblick av barnens val av litteratur. Jag hade tidigare kopierat den 
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lista på böcker som finns i boklådan och visar vilka titlar som ingår i dess utbud. Det bidrog 

till att jag i efterhand kunde jämföra och avgöra hur brett eller smalt elevernas bokval var. 

Även den blankett vilken man skickar med för ny beställning kopierades.  

 Då jag endast hade för avsikt att ställa en fråga per elev så genomförde jag en kort 

intervju med var och en av eleverna och använde den kvalitativa och strukturerade 

intervjuformen, för att som Yin (2013:138) och Jan Trost (2011:25,42) skriver använda öppna 

frågor vilka kan ge personliga och uttömmande svar.  Även Patel och Davidson (2010:78) 

menar att kvalitativa frågor inte har några färdiga svar utan de ger informanten möjlighet att 

delge sin egen mening i frågan gärna på ett sätt som gör att intervjuaren inte avbryter med nya 

frågor utan informanten har ordet i längre perioder.  

 Trost (2011:32) anser att kvantitativa intervjuer hör hemma i situationer med siffror och 

jämförelser, medan de kvalitativa ger svar på hur individerna tänker eller agerar. Jag skulle ha 

kunnat använda den kvantitativa intervjuformen, då jag jämförde elevernas olika bokval, men 

nu valde jag den kvalitativa för att höra elevernas personliga åsikter.  

 Har man möjlighet så rekommenderar Doverborg och Pramling Samuelsson att man 

antecknar hur elevens kroppsspråk ser ut och förändras, för att få mer information vid 

transkriberingen (s.28). Jag använde mig av detta hjälpmedel vid undersökningarna av 

boklådorna. Det svåra med att intervjua barn består i att de fort kan tröttna och tappa fokus på 

ämnet. Författarna skriver att man får vara inställd på att en del barn inte vill säga något alls 

eller ytterst lite. Alltså gäller det att försöka vara intressant och inte för långsam (s.43). 

Dessutom måste man klart och tydligt förklara för barnet varför man frågar och vad svaren 

ska resultera i. Detta gjorde jag först inför hela gruppen och sedan för varje elev innan själva 

intervjun började. Inspelningarna, som gjordes med mobiltelefon, var till stor hjälp vid 

transkriberingen då en del elever är tystlåtna och jag fick fråga om för att höra svaret. Patel 

och Davidson (2010:101) menar att inspelning av samtalet är att föredra då man kan lyssna på 

detta flera gånger i efterhand. De skriver även att när vi ska tolka eller förstå individers egna 

erfarenheter av händelser eller böcker är det lämpligt att bruka den verbala analysen 

(2010:14). Denna innebär att informanten får svara på den öppna frågan med egna ord och 

utan att bli onödigt avbruten av intervjuaren. Trost (2011:97) uppmanar till att inte vara rädd 

för tystnaden utan att informanten i lugn och ro får tänka efter innan denne svarar. Det är 

viktigt att det inte blir en stressad situation utan den ska uppfattas som intressant och 

avslappnad. Jag valde att använda mig av denna intervjuform för att höra hur eleverna 

upplever att de väljer bok.  
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4.1.1 Urval  

Urvalet består av två klasser i årskurs 1, i en medelstor skola i mellersta Sverige. Dessa 

delades upp i halvklasser av pedagogerna, totalt 21 elever som ska välja bok ur en boklåda. 

Dessutom var det 10 elever i årskurs 2, på samma skola, som ska välja bok ur en boklåda i 

klassrummet. Ytterligare 12 elever från en klass i årskurs 2, på samma skola, som på 

pedagogens uppmaning skulle låna bok på skolbiblioteket för tyst läsning. Då jag är bekant 

med skolan sedan tidigare frågade jag om jag fick använda den för att utföra min 

undersökning. Jag intervjuade även en bibliotekarie, som ansvarar för att sammanställa 

boklådor till skolor, vid bokcentralen på ett samhällsbibliotek i en medelstor stad i Sverige. 

4.1.2 Bakgrundsintervju 

För att få bakgrundsinformation om boklådorna intervjuade jag en bibliotekarie (se bilaga 2), 

som är anställd vi bokcentralen på en medelstor stads folkbibliotek och som har till uppgift att 

sammanställa boklådor. Boklådorna kan beställas av pedagoger i kommunens grundskolor. 

Intervjun gjordes i bokcentralens lokal på biblioteket och tog 45 minuter. Frågorna var 

semistrukturerade, det vill säga de framfördes så att informanten kunde prata fritt och ge sin 

syn på ämnet utan att bli avbruten av frågor. Patel och Davidson (2010:78) skriver att en 

kvalitativ intervju ofta har låg grad av standardisering då frågorna är öppna och svaren 

förväntas bli utförliga och berättande. Detta förutsätter att intervjuaren inte avbryter 

informanten. Jag genomförde intervjun för att få en bakgrundskunskap till boklådan och en 

förståelse för urvalet i lådorna. Jag ville också höra hennes mening om boklådans betydelse i 

förhållande till elevernas biblioteksbesök. 

 

4.2. Undersökningens genomförande 

Här beskriver jag hur de olika undersökningarna gick till. Två undersökningar gjordes vid val 

av bok ur en boklåda från folkbiblioteket och en undersökning gjordes på skolbiblioteket. 

4.2.1 Boklådan 1 

Intervjuerna (se bilaga 1) har gjorts med 21 skolbarn i klass 1 i en medelstor skola i mellersta 

Sverige. Eleverna valdes genom att pedagogen delade gruppen i halvklasser och jag fick träffa 

en av dessa grupper. Gruppen bestod av 12 flickor och 9 pojkar. Eleverna skulle välja bok för 

fri läsning ur en boklåda som pedagogen beställt för att stimulera elevernas läsning. 
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Bokvalet gick till så att böcker från en av bibliotekets boklådor lades ut på ett runt bord i 

korridoren. Då eleven, vid detta tillfälle, var ensam med mig kunde dennes val inte påverkas 

av till exempel kamraters rekommendationer utan detta val av bok gjordes av egen vilja. 

 Eleverna och jag var bekanta vilket underlättade vid samtalet. Jag förklarade syftet med 

min undersökning och att jag skulle fotografera boken och spela in vårt samtal. Jag hämtade 

barnen efter ett system med varannan flicka, varannan pojke. När eleven valt sin bok gick vi 

direkt in i grupprummet och genomförde vårt samtal, sittande mitt emot varandra vid ett bord. 

Intervjun genomfördes direkt efter att eleven hade valt en bok ur boklådan. Den kvalitativa 

intervjumodellen valdes för att som Trost (2011:32) förespråkar få eleverna att med egna ord 

berätta varför de valt just den boken. Intervjuerna tog vardera ca 2-5 minuter och 

genomfördes i enrum, i ett grupprum, en bit från klassrummet och kamraterna. Jag spelade in 

intervjun med min mobiltelefon, samtidigt som jag gjorde anteckningar, för att inte missa 

något väsentligt i svaret. Då mobilen är ett känt hjälpmedel för alla åldrar idag var det inte 

något hinder att jag använde den för inspelning. Efter samtalet och då eleven klart visat att 

denne inte hade mer att säga, gick denne tillbaka till gruppen och situationen upprepades med 

ett annat barn.  

 

4.2.2 Boklådan 2 

Undersökningen av elever i årskurs 2 som skulle välja ur en boklåda gjordes även den på 

morgonen. På detta sätt var eleverna pigga och alerta vilket är viktigt vid barnintervjuer enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2011:26). Boklådan hade beställts av pedagogen för att 

eleverna skulle välja böcker för tyst läsning. Klassen hade halvklasstid och i denna grupp var 

det tio elever av tretton som återlämnat missivbrevet och därigenom deltog i min 

undersökning. Gruppen bestod då av tre pojkar och sju flickor. 

 I denna undersökning lät jag eleverna välja bok ur boklådan vid ett och samma tillfälle. 

Detta för att se om och hur de påverkade varandra vid valet av bok. Lådan placerades på ett 

bord längst fram i klassrummet och eleverna fick stå runt denna och välja en bok samtidigt. 

Alla tio eleverna som deltog i studien var ivriga att hitta en bok. Det tog ca 13 minuter för de 

tio eleverna att välja bok ur boklådan. Efter att alla elever hade valt en bok fortsatte de att 

arbeta i klassrummet och jag valde att ta ut eleverna, efter hur de satt i klassrummet, en i taget 

i korridoren för att ha ett litet samtal om bokvalet.  
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Även vid detta undersökningstillfälle spelades samtalen in. Eleverna kände igen mig och var 

trygga i samtalet. Efter att intervjun, som tog 2-3 minuter, var klar gick eleven in i 

klassrummet och jobbade medan jag hämtade ett annat barn för samtal. 

 

4.2.3  Skolbiblioteket 

Jag följde med två grupper på vardera sex elever i årskurs 2, från samma skola som i 

föregående undersökning, till skolbiblioteket för att låna bok för tyst läsning. Pedagogen hade 

delat upp klassen, som består av 26 elever, i grupper efter de elever som skulle låna ny bok 

och nu blev det så att en av grupperna enkom bestod av flickor, medan det i andra gruppen 

fanns tre pojkar och tre flickor. De skulle på pedagogens inrådan låna varsin bok att ha vid 

tyst läsning under skoltid. På detta sätt fick jag möjlighet att som Björndal (2012:44) skriver 

vara delaktig och observera hur de gick utmed hyllorna och valde böcker. När de lånat sin bok 

hos bibliotekarien kom de till mig för att berätta vad som gjort att de lånat just den boken.  

 Då det var fler elever från äldre årskurser på biblioteket samtidigt som oss var några 

barn blyga och besvärade vid intervjun. Jag fotograferade böckerna och nöjde mig med att 

anteckna deras svar, då det var för mycket ljud för att spela in på mobiltelefonen. Varje 

intervju tog ca 2-3 minuter. Efter att jag intervjuat barnen tackade vi för oss och gick tillbaka 

till skolsalen. 

  

4.3  Metoder för analys  

Efter att alla intervjuerna var genomförda transkriberades de. Jag lyssnade flera gånger på 

inspelningarna för att inte missa något. Därefter läste jag mina transkriberingar och jämförde 

dem med varandra och med tidigare forskning, dessutom tittade jag på fotografierna av 

böckerna. Yin (2013:185) skriver om vikten av att lära känna sina fältanteckningar. Jag skrev 

ner de böcker eleverna lånade i listor för att lättare kunna se titlar och genrer. Jag kopierade 

även listorna över böcker som fanns i boklådorna. Detta för att kunna se om det fanns något 

mönster i elevernas val av böcker. Jag ville uppmärksamma vilken sorts böcker som inte 

lånades ur lådorna vid detta tillfälle och vilka genrer som därigenom valdes bort. Utifrån 

elevernas svar och mina observationer gjorde jag uppställningar över vilka faktorer som 

skulle kunna ha påverkat hur barnen valde, som till exempel bokens innehåll eller om 

pedagogen rekommenderat den. Eftersom tidigare forskning visar att pojkars och flickors val 

ofta skiljer sig åt valde jag att notera vilka som var huvudpersoner i de böcker pojkarna 

respektive flickorna valt.  
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4.4 Metoddiskussion 

Under arbetet har jag använt mig av kvalitativa intervjuer och ostrukturerade observationer. 

Vid intervjuerna av eleverna märkte jag att frågan skulle ha varit utformad mer som ett 

resonemang som Chambers (1996:1-2) föreslår: 

 Talking well about books is a high-value activity in itself. But talking well about books is also the best 

rehearsal there is for talking well about other things. So in helping children to talk about their reading, we 

help them to be articulate about the rest of their lives.  

Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2011:34) föreslår ett lugnt samtalsmöte med 

ömsesidigt förtroende för att locka fram en vilja hos barnen att berätta mer. Min frågeställning 

var: 

Hur tänkte du när du valde den här boken? 

 

Jag skulle i ställt ha kunnat använda formuleringen:  

Berätta hur du tänkte när du valde boken?   

 

Kanske hade jag i så fall fått ett mer uttömmande svar, men som Doverborg och Pramling 

Samuelsson (s:26) skriver är det inte alltid eleverna vill eller har lust att svara på de frågorna 

just då. Barnintervjuer är beroende av så många yttre faktorer att det är en chanstagning, men 

när det fungerar är det ett givande möte. Trots att eleverna gärna ville delta i 

undersökningarna var det flera elever som var fåordiga och inte ville delge mig sina tankar 

kring boken. Vid dessa tillfällen visade jag intresse och ställde didaktiska frågor som Hur? 

Varför?  

Kunde jag ha planerat skolbiblioteksbesöket annorlunda för att få ett annat resultat? Kanske 

att vi kunde fått gå på en tid när inga andra elever var i lokalen och bibliotekarien hade haft 

mer tid för elevernas frågor. Är det möjligt att eleverna då hade gått och letat mer 

självständigt i hyllorna? Då kanske eleverna inte hade lånat ett så smalt urval eller så hade 

resultatet blivit detsamma. Vid lån ur boklådan var det två flickor som var besvärade vid 

intervjun, medan det var en flicka och två pojkar som var obekväma vid biblioteksbesöket. 

Det senare tillfället kan ha påverkats av att det var äldre elever i biblioteket samtidigt som vi 

var där. Här råkade jag ut för det som Yin (2013:152) kallar känslointryck, när eleverna blev 

påverkade av omgivningen. Tre flickor och två pojkar var inte bekväma med att prata om sina 

böcker.  
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Yin (s.140) påpekar även att det är viktigt att jag som intervjuare inte styr eleverna dit jag vill, 

utan att de får svara öppet. Det gäller för mig att vara neutral och lyssnande. Detta kräver 

eftertanke, då det är lätt att ge ledande frågor för att få eleverna att svara. 

 

4.4.1  Etik  

 Alla elever i klasserna jag undersökte fick ett missivbrev (se bilaga 3) med hem till 

föräldrarna för att informera dem och be om deras tillstånd att få ställa några frågor till barnen 

om barnens eget val av bok vid läsning. Detta för att som Staffan Stukát (2010:130) skriver 

uppfylla informationskravet som finns i Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

[HSFR]. Enligt informationskravet ska de berörda parterna informeras om studiens syfte, hur 

den ska genomföras och att det är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som 

helst. Här tillkommer samtyckeskravet som innebär att deltagaren bestämmer om denne vill 

delta (2010:131). I de fall då deltagaren är under femton år ska samtycke inhämtas från 

vårdnadshavare. Även om vårdnadshavaren gett sitt tillstånd bestämmer eleven själv om 

denne vill delta i undersökningen. Några elever tackade nej till att delta i studien och även de 

elever som tackat ja kunde när som helst säga ifrån och lämna undersökningen. Denna är 

dessutom konfidentiell, det vill säga ingen person kommer att avslöjas som deltagare i 

undersökningen och allt material kommer att raderas då undersökningen är klar. Stukát 

(2010:131) påpekar också vikten av nyttjandekravet, det vill säga att materialet som 

sammanställs endast får användas i det sammanhang som forskaren redogjort för.    

 Urvalet avgjordes genom att pedagogen bad mig göra intervjuerna under halvklasstid 

och då frågade jag de elever jag mötte den lektionen. På detta sätt behövde jag inte välja och 

riskera att någon elev kände sig exkluderad i studien. Alla elever i undersökningen var mer 

eller mindre bekanta med intervjuaren och detta underlättade vid samtalen. 

  

4.4.2  Giltighet 

Då jag endast har intervjuat tre mindre grupper av elever och en bibliotekarie kan jag inte 

göra anspråk på att ha nått ett generellt svar, men det känns som om de svar jag fått är rimliga. 

Stukát (2010:126) skriver att reliabilitet kan översättas med mätning. Denna mätning kan 

påverkas av dagsformen hos informanten eller intervjuaren, frågor kan feltolkas och yttre 

störningar kan förekomma. I min undersökning har jag endast frågat ett fåtal informanter och 

deltagit vid ett fåtal situationer då eleverna gjort val av böcker och då kan reliabiliteten anses 

som svag. Stukát (2010:129) skriver om reliabiliteten som en beskrivning då man inte kan 
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generalisera på grund av en mindre undersökningsgrupp eller ett stort bortfall i 

undersökningen. 

 I studien använde jag mig av både observation, om än inte vetenskaplig, och kvalitativa 

intervjuer för att få höra informanternas egna tankar. När eleverna i årskurs 1 valde ur 

boklådan var de ensamma med mig när de genomförde sitt val. De elever, i årskurs 2, som 

besökte skolbiblioteket gick själva och gjorde sitt val innan de kom till mig och presenterade 

boken. Jag insåg att risken var stor att min närvaro hade påverkat resultatet av elevernas val ur 

boklådan och beslöt mig för att göra ännu en studie.  

 Den andra studien om val av bok ur boklådan genomfördes i en årskurs 2 och 

genomfördes i klassrummet där alla tio deltagarna samlades runt lådan och valde samtidigt. 

Dessa kan helt klart ha blivit påverkade av kamraters åsikter eller miljöns utformning. Denna 

jämförelse mellan studier kan visa om och hur eleverna påverkas av kamraterna i sitt val av 

bok. 

 

5 Resultat 

I detta kapitel redovisar jag resultatet av intervjuerna och presenterar barnens bokval.  

 

5.1  Boklådan i årskurs 1 

Böckerna i boklådorna var 40 stycken och endast av skönlitterär karaktär. När boklådan kom 

till klassen presenterade pedagogen de olika titlarna och sammanfattade innehållet för att ge 

eleverna förförståelse om bokens handling. Valet av bok gjordes enkelt och snabbt vid bordet 

i korridoren. Eleven tittade på utbudet, tog sin bok och vi gick in i grupprummet och satte oss 

vid bordet. De elever som valde i enrum med mig valde troligen enligt eget önskemål och 

kanske efter intressant innehåll. Om pedagogen rekommenderat någon bok vid presentationen 

av boklådan borde detta visat sig i något fall.   

 När jag frågade eleverna vad de ville läsa om berättade de flesta att de vill ha både 

verklighetstrogna handlingar, som berättelser i skolmiljöer, och spänning vilket kan locka till 

fantasi. En flicka ville läsa en bok om en skola Klass 1 Rönnen för att se om det är likadant i 

den skolan som i hennes och om de leker samma lekar på rasten. ”Jag tycker om att gå i 

skolan och vill läsa den boken och se hur de har det i sin skola.” Ytterligare en flicka valde 

samma bok, men för att den såg rolig ut på framsidan. Två flickor valde böcker om flickor 

som fått löss i håret Småkrypsjakten då de kände igen sig i situationen och pedagogen hade 
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presenterat den på ett roligt sätt. ”Det är flera i klassen som har haft löss i håret och fått vara 

hemma och tvätta med lusmedel.” 

 Sju av eleverna i gruppen sa att de valde bok efter vad de gillar att göra och fem av dem 

valde sin bok för att bilden på framsidan såg bra ut och boken lät spännande. ”Det magiska 

svärdet, den ser rolig ut och jag gillar riddare.” ”Den såg spännande ut på framsidan. Två barn 

som åker själva i en bil.”  

 Två flickor valde en bok om en flicka som ville dansa som sina kamrater, Jag vill också 

dansa, men mamman hade inte råd med avgiften. Denna bok valdes då de själva gick på dans. 

En pojke hade läst boken Max klättrar högt tidigare och då den var bra lånades den igen. En 

annan pojke spelade fotboll och valde därför Kasper blir skadad, en bok om sporten. ”Jag 

spelar fotboll och har blivit skadad på en match.” En bok om ishockey, Simon blir 

matchhjälte, valdes av två pojkar där en av dem gärna ser på hockey, men inte tränar. Den 

andre valde boken för att han inte ville låna någon annan bok.  

 Ytterligare två pojkar hade tidigare läst en spännande bok i samma serie om en pojke 

med en hund, Sorro och Seppo smyger, och ville nu också läsa denna. En pojke läser en bok 

om två barn som kör bil Kim och Lina badar en bil och tycker att det är tokigt. ”Så kan man 

ju inte göra, barn får ju inte köra bil”. En flicka valde Ensamma hunden då hon tycker om djur 

och gärna läser om hundar. Två pojkar valde boken Vilmas värsta dag. En av pojkarna: ”Den 

ser spännande ut, det blir nog bråk”. Två flickor valde Axel trollar. En för att hon gillar att 

trolla själv och den andra för att hon vill se om han kan trolla på riktigt.   

 Två flickor valde Turbo och spökhuset. Båda två sa att de valde den: ”För att den såg 

läskig och spännande ut”. En av dem:” Trädets grenar ser ut som fingrar som försöker fånga 

pojkarna och det ser ut som det står något spöke i fönstret”.  Slutligen var det en pojke som 

valde en bok om riddare, Det magiska svärdet. ”Jag gillar riddare och förr i tiden, men inte 

krig. Jag tittar på Indiana Jones och skattjakter och sånt.”  

 Eleverna valde som vi ser i intervjuerna bok efter innehållet. De valde ett ämne som 

ligger dem nära och är bekant, vilket gör att de kan relatera till innehållet. Åtta av eleverna i 

gruppen hade redan läst flera böcker ur lådan och var bekanta med innehållet. Sju elever säger 

att de, på pedagogens begäran, gärna berättar för varandra vad de läst för bok och om den är 

läsvärd. Kamraterna brukar titta på boken och därefter avgöra om de tycker att den är 

lockande eller inte. Vid detta intervjutillfälle kan inte detta ske precis vid valet utan före eller 

efter detta, då eleverna valde själva med mig. De lånar gärna böcker i långa serier, där de 

känner igen personer och handling sedan tidigare. 
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När jag sammanställde resultatet av intervjuerna valde jag att sortera in barnens val av böcker 

i fyra kategorier: bokserie, innehållet, pedagogen och övrigt. I bokserie ingick de som läst 

böcker i en serie tidigare. Innehållet inbegriper de som valt efter till exempel fotboll eller dans 

och spänning. Pedagogen hade rekommenderat en bok så bra att två elever ville läsa den. I 

kategorin övrigt har jag placerat de som inte hittade någon annan bok för att de läst alla eller 

lånade om samma bok.      

 Jag kopierade listan över de böcker som finns i boklådan, för att kunna se vilka som 

lånats och vilka som fanns kvar.(se bilaga 6) De sju böcker vars titlar inte lånats och som 

återstod behandlade skilda områden. Sira och höken handlade om djur.  En knut till slut 

handlade om svårigheterna med att lära sig att knyta knutar. Trassliga treor beskriver hur 

jobbigt det kan vara att få tid till och svårt att skriva fina treor. Böckerna: Lillen blir stjärna 

och Siljes första tävling beskriver drömmen om att bli något stort. En bok om kamrater och 

önskningar heter Önskestenen och slutligen fanns en bok om häxor Häxjakten. Dessa böcker 

skiljde sig inte avsevärt i innehåll från de övriga böckerna i boklådan. Troligen var det bara 

tillfället som avgjorde att de valdes bort denna gång. Jag skrev även ner en lista med de titlar 

som eleverna lånade. (se bilaga 8) Båda listorna finns med som bilaga i arbetet. 

 

5.1.1 Skillnader i pojkars och flickors bokval 

Jag gjorde också en sammanställning över huvudpersonernas könstillhörighet för att se om 

flickor läser om flickor och pojkar om pojkar. Detta för att kunna jämföra med tidigare 

forskning som säger att så är fallet, men att flickor har lättare att läsa om pojkar än tvärtom.  

I undersökningen kan vi se att nästan lika många barn läste om pojkar som de som läste om 

flickor. I det här fallet är det alltså inte så stor skillnad beträffande vem som är bokens 

huvudperson. Eleverna väljer bok efter dess innehåll och inte efter om boken handlar om 

flickor eller pojkar. Dessutom innehåller många böcker även en hund eller något annat djur 

vilket också lockar elever till läsning. Materialet visar att flickor och pojkar läser ungefär 

samma böcker i åldrarna 6-8 år. Det blir gärna äventyr och böcker om spänning eller barn och 

djur. Bokvalet är inte längre könsbundet på samma sätt som till exempel Wahlströms 

bibliotek som var uppdelat i pojkböcker med grön rygg och flickböcker med röd rygg. Nu 

beror valet i större utsträckning på fritidsintressen och tips från kamrater. Andelen böcker 

med ett tydligt genustänk ökar ständigt. Nu kan den aktiva hjälten i berättelsen lika gärna vara 

en flicka som en pojke. Bokserien LasseMajas detektivbyrå som tidigare nämnts är ett av de 
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mest markanta exemplen på denna helt könsöverskridande litteratur. Fotbollsspelare och 

hästmänniskor har i min undersökning däremot hållit sig mer till sitt intresseområde. 

 

5.2  Boklådan i årskurs 2 

Valet av bok ur boklådan i årskurs 2 gjordes i klassrummet tillsammans med kamraterna. 

Böckerna presenterades för eleverna av pedagogen när lådan kom till klassen. Det var trångt 

runt lådan och många ivriga händer letade efter en bok. Eleverna pratade om titlar och 

innehåll. En flicka rekommenderade en bok till en annan flicka. Alla LasseMajaböcker 

försvann snabbt ur lådan. Pedagogen och jag stod bredvid och iakttog företeelsen. Eleverna 

valde snabbt sina böcker.  

 I boklådan finns sex böcker i denna serie, två exemplar av varje titel och de valdes 

direkt. En pojke och en flicka valde att låna Biblioteksmysteriet. De var överens om att det är 

spännande att läsa om deckarna Lasse och Maja. Ännu en pojke och en flicka valde att låna 

Cafémysteriet. Flickan hade läst ”alla utom tre” och denna var en av dessa. Pojken valde den 

för att det var en LasseMaja. Ytterligare en pojke och en flicka lånade Guldmysteriet i serien 

om de populära deckarna. Flickan valde boken: ”För att den handlar om en kille och tjej som 

hjälper till och lösa brott”. Pojken valde den boken för att han hade läst en bok i serien 

tidigare. En flicka lånade spökberättelser Rida med döden och andra spökhistorier: ”Jag gillar 

spänning och läskiga saker, kanske någon dör”. En annan flicka valde Ansiktet i fönstret: 

”Alla LasseMajaböcker var slut och jag ville läsa om spännande saker. Det ser ut som om hon 

spanar på något”. De återstående två flickorna lånade böcker om djur. En hästbok Äntligen 

Sigge: ”Jag gillar hästar och har ridit en gång. Den handlar om Elsa som vill börja rida”. En 

annan flicka lånade en hundbok Min hund talar inte med vem som helst: ”Jag tycker om djur, 

både kaniner och hundar. Det är roligt att läsa om det”. 

 I den här gruppen var det inte stor variation i valet av bok. Alla sex böckerna i serien 

om Lasse och Maja valdes direkt och ändå ville fler elever låna i serien. De som lånade dessa 

letade inte efter någon annan bok utan tog den direkt. Även i denna studie kopierade jag listan 

med de titlar som finns i boklådan.(se bilaga 7) Av de 20 olika titlar som fanns i lådan lånades 

bara sju. Tretton titlar var kvar att välja på när eleverna gjort sina val. Barnen valde till 

exempel bort flera fotbollsböcker som Kasper blir skadad, Kasper får ny tränare och 

Fotbollskampen. Böcker som Matilda vill också ha en mobil och Åh, vilket party! fanns kvar 

tillsammans med böcker om katten Fräs, hästen Sigge och spökena i Skrämma skummisar. Jag 

gjorde också en lista över de titlar som eleverna lånade.(se bilaga 9) 
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I den här studien valde eleverna bok efter serie eller innehåll vilket vi tydligt kunde se i 

bokvalen. 

 

5.2.1 Skillnader i pojkars och flickors bokval  

Jag gjorde även här en sammanställning över huvudpersonernas könstillhörighet för att se om 

flickor läser om flickor och pojkar om pojkar. Detta för att kunna jämföra med tidigare 

forskning som säger att så är fallet, men att flickor har lättare att läsa om pojkar än tvärtom. I 

den här undersökningen ser vi att det var böckerna som innehåller både pojkar och flickor 

som valdes. Nu var det bara tre pojkar i gruppen, som var liten, men alla tre valde tillsammans 

med fem flickor att läsa om både pojkar och flickor. Inget barn valde en bok som handlade 

om bara ett könsperspektiv. Två flickor valde böcker där djur är förgrundsfigurer. Både boken 

om spökhistorier och den om ansiktet i fönstret hade både pojkar och flickor som 

huvudpersoner. 

 Eleverna väljer uppenbarligen sin bok efter innehållet och inte efter bokens 

huvudperson. Denna studie visar att flickor och pojkar i åldrarna 6-8 år läser samma böcker 

och gärna samma genre. Det blir gärna deckare och böcker om olika djur.  

 

5.3  Biblioteksbesök 

Jag följde med två grupper om sex barn ur en klass i årskurs 2 vid deras besök på 

skolbiblioteket. De skulle på pedagogens inrådan låna varsin bok att ha vid tyst läsning under 

skoltid. Något barn gick ensamt, medan andra gick i par mellan hyllorna och letade. De flesta 

eleverna visste var deras favoritböcker fanns och gick rakt på hyllan, andra tittade i raderna 

efter något nytt. De elever som var hemmastadda bland hyllorna hjälpte de som inte hittade 

lika vant. Många elever letade efter serier som de visste var bra, som LasseMaja, medan 

någon hittade en ny spännande framsida som lockade. En sammanställning av böckerna 

barnen lånade (se bilaga 10) visar att eleverna var uppdelade i två intressegrupper. Hästböcker 

och deckare var det som gällde bland dessa tolv elever. Framförallt böckerna om LasseMaja 

var eftertraktade hos både pojkar och flickor medan hästböckerna lästes av flickor.  

Alla böcker som eleverna lånade på biblioteket ingick i serier om fler böcker med samma 

huvudpersoner och kända miljöer. Det var många elever som hade läst böcker ur respektive 

serie tidigare och därigenom var bekanta med personerna i boken. Serierna behandlade 

följande innehåll: deckare och hästar. 
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I den här undersökningen ser vi att fem av nio flickor lånade hästböcker. En flicka lånade Sam 

och Sigge och riddarbröderna: ”Den låter spännande och jag gillar historia”. Två flickor 

lånade böcker om hästen Teddy för att de gillar att rida och längtar till sommaren. Ytterligare 

en hästbok heter Emily sätts på prov och flickan som valt boken tror att det ska hända en 

olycka då det ser ut så på bokens framsida. Den sista hästboken heter Det spökar Sigge och 

flickan som valt denna säger: ”Jag gillar hästar och den låter spännande”. De tre pojkarna 

lånade denna gång deckare, det vill säga alla lånade böcker om LasseMaja. En pojke lånade 

Fotbollsmysteriet för att han gillar deckare och själv spelar fotboll. En annan pojke valde 

Campingmysteriet: ”För att det låter som att det ska hända något när de tältar”. Den tredje 

pojken valde att låna Skolmysteriet: ”Tänk om det händer något med eleverna i skolan”. Av 

de fyra återstående flickorna lånade två stycken ur serien om LasseMaja och två valde andra 

spännande böcker om barn som löste gåtor och mysterier. En av dessa flickor lånade Dödens 

hus: ”För att den ser spännande ut och den verkar ha lagom mycket text”. En annan flicka 

lånade Harry och den blå prinsen för att hon gillar spänning. Den av flickorna som valde att 

låna Zoomysteriet om LasseMaja, gjorde detta för att hon gillar djur och deckare och 

dessutom läst flera böcker i serien tidigare. Flickan som valde Kyrkomysteriet läser inte några 

andra böcker än dessa deckare.  

 Under biblioteksbesöket kunde jag iaktta hur eleverna pratade med varandra om att de 

läst den boken och den var bra. De rekommenderade böcker till kamraterna och visade i 

hyllan var de fanns. En intressant iakttagelse var att trots att eleverna hade ett helt 

skolbibliotek med många hyllor och ämnen att välja på så gick de till hyllorna med hästböcker 

och deckare. De valde böcker som stod skyltade med framsidan utåt i hyllan, men mer för att 

det var en känd bok och huvudperson än för att bilden lockade. Inget av barnen frågade någon 

vuxen om hjälp utan de gick själva till kända hyllor. Bibliotekarien var upptagen vid 

lånedisken, men det fanns andra vuxna att fråga i lokalen.  

 

5.3.1 Skillnader i pojkars och flickors bokval vid biblioteksbesök 

I denna undersökning ser vi att alla tre pojkarna och fyra av flickorna läste böcker om flickor 

och pojkar, medan fyra flickor lånade hästböcker där flickor var huvudpersoner bredvid 

djuren och en flicka lånade en bok om pojkar och hästar. Inget barn lånade någon bok där det 

bara var flickor eller pojkar som hade huvudrollen.  

 Böckerna om LasseMaja av Martin Widmark har fått ett enormt genomslag bland 

barnböckerna då de intresserar och lockar många olika elever till läsning. I böckerna är 
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detektiverna två barn vid namn Lasse och Maja, som titeln säger, vilka råkar ut för och löser 

många spännande mysterier. Böckerna är populära hos både pojkar och flickor. 

 Även detta resultat visar att flickor och pojkar läser i stort sett samma böcker. Deckare 

och spännande böcker om vardagliga händelser lockar. Djur är även i den här gruppen ett kärt 

ämne och då i synnerhet hästböcker hos flickorna.    

 

 

6 Analys och diskussion 

Här analyserar jag resultatet och jämför med tidigare forskning. 

 

6.1 Viktiga faktorer för barns val av bok 

Varje tid har sina speciella teman i litteraturen och därmed också stora skillnader i hur tillåtet 

det är att läsa böcker ur en genre som inte direkt anknyter till den egna gruppen som kan vara 

idrottspojkar, hästflickor eller friluftsmänniskor. Skillnaden mellan pojkars och flickors 

bokval var i min undersökning tillräckligt stor för att jag fortfarande ska se det som 

meningsfullt att redovisa dem. 

 Fridolfsson (2008:142), Rimsten-Nilsson (1990:18) och Chambers (1995:42) skriver att 

pedagogen bör gå igenom böckernas handling för att ge en förförståelse innan eleverna får 

välja bok och detta hade skett i gruppen då den nya boklådan introducerades. Pedagogen 

presenterade böckerna när lådan kom till klassen, genom att visa upp dem och ge en liten 

sammanfattning av handlingen. Detta gjorde i sin tur att två elever, i detta fall flickor, valde 

bok efter pedagogens presentation. Fridolfsson (2008:142), Rimsten-Nilsson (1990:18) och 

Chambers (1995:42) är överens när det gäller att det är av stor betydelse för barnet att det 

tidigt får hjälp att hitta rätt svårighet på boken för att utveckla både intresse och läsning. Detta 

sker i min studie genom att bibliotekarien gör en sammansättning av boklådan med olika 

svårighetsgrader och ämnesområden vilka ska passa flera elever. Dessutom kan pedagogen 

vid beställningen av lådan ha önskemål om fler böcker av en svårighet eller ett ämne. Ekström 

och Isaksson (1997:56) berättar att barnen använder mun-mot-mun-metoden, vilken är den 

bästa metoden, och berättar för varandra vilken bok som är läsvärd. Detta sker på 

skolbiblioteket och vid andra studien av boklådan, då eleverna samlas runt lådan och lånar 

samtidigt. 
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Jönsson (2007:157) hänvisar till styrdokumenten att läsningen ska vara intressant och 

lustfylld, inte ett tidsfördriv för de elever som är klara tidigt. Det är viktigt att eleverna får 

kvalitetstid för läsning och att de läser, inte vilken genre de läser. Om det är en bilderbok eller 

kapitelbok spelar inte heller någon roll. Detta kan vi se i min undersökning där till exempel en 

pojke valde en enkel bok om ett får, som inte uppför sig som ett får och gör mänskliga saker. 

Denna bok är enkel och har mest bilder, men han läser om den för att den var bra och lite 

tokig samtidigt som han känner sig trygg med den. Kapitelböcker förekommer i enkla 

versioner både i boklådorna och vid biblioteksbesöket i min undersökning. Två flickor valde 

att läsa om dans då de själva dansar och tre pojkar valde fotboll respektive ishockey då de 

själva tränar detta. Att barnen valde böcker som handlade om deras fritidsintressen skulle 

kunna bero på att de, som Ross, McKechnie och Rothbauer påpekat, känner en större 

motivation att läsa när de vet vad böckerna handlar om och känner igen sig i uttryck och 

situationer (2007:69ff). 

 

6.2  Pojkars och flickors val 

Jag har analyserat elevernas svar och bland annat jämfört pojkars och flickors val av böcker. 

Millard (2000:52ff) skriver att man redan i 8-års åldern kan se skillnader i vilka böcker flickor 

och pojkar läser och att skillnaden ökar med elevernas ålder. Detta stämmer delvis med min 

undersökning, även om den är liten och bara skett under ett tillfälle. Både pojkar och flickor 

läste böcker om deckare, hästar och andra djur, flickorna läste dessutom om spöken och skola, 

medan pojkarna lånade böcker om sport och historia. Millard (2000:52) menar att pojkar i 

större utsträckning läser om intressen och vardagsaktiviteter medan flickor gärna drömmer sig 

bort i fantasin. Detta kan ses i min undersökning av boklådan genom att pojkarna läste om 

fotboll och ishockey medan flickorna ville läsa om spökhus och spänning. I min undersökning 

var det flickor som läste om vardagen/skolan, här kan de som Amborn och Hansson (1998:5) 

säger bland annat lära sig om kulturarv, och spännande spökhus. Även Norberg (2003:63) och 

Brink (2005:186) skriver om att flickors läsning ofta handlar om djur och flickor, medan 

pojkarna gärna läser om idrott och pojkar.  
Brink anser dock tvärtemot Millard att skillnaderna i vad eleverna läser minskar i stället för 

ökar (s.198). Han skriver i sin undersökning att man kan se att flickor och pojkar mognar och 

väljer liknande böcker för varje år som går (2005:192).  

Då min studie är liten och endast omfattar ett boklån per barn kan jag inte dra några större 

slutsatser av den, men på biblioteket lånade eleverna i stort sett samma böcker som 
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kamraterna. Norberg (2003:63) påpekar att flickor oftare läser pojkböcker än tvärtom, men 

jag hade två pojkar som lånade boken Vilmas värsta dag, vilken handlade om en flicka. 

Däremot var det två flickor som läste en bok om pojkar som undersöker ett spökhus och en 

flicka som läste en bok om pojkar som var riddare och red.  

 

6.3  Val ur boklåda eller på bibliotek 

Eleverna gjorde mer varierade val ur boklådan än när de var på skolbiblioteket. Det skulle 

kunna förklaras med att de hade en större utblick över de böcker och titlar som var 

tillgängliga i lådan. Här fanns alternativen färdiga och det var bara att leta bland de böcker 

som fanns. De elever som gick till skolbiblioteket tog inte vara på möjligheten att leta i olika 

hyllor efter nya böcker, utan de gick till kända platser för att låna kända böcker om bekanta 

figurer. Kanske kan detta bero på att det var äldre elever i lokalen och barnen inte kände sig 

bekväma med att gå runt och leta i nya hyllor.  

 I hyllorna var flera titlar prydligt skyltade som Chambers (1995:30) förespråkar och 

något barn valde en av dessa, men detta gjordes då boken och dess innehåll redan var känt. På 

biblioteket behövs kanske någon vuxen som har tid och möjlighet att guida runt och visa i 

hyllorna, även om det gjorts en ordentlig genomgång tidigare så glömmer barn lätt. Om detta 

har Sandin (2011:150ff) och Johansson (2010:34) skrivit och menar att dagens bibliotekarier 

arbetar för att få elevernas förtroende och att de ska känna sig hemma och trygga i lokalerna. 

Eleverna vågar då be om hjälp med att hitta lämplig eller speciell litteratur. När vi gjorde vårt 

besök på skolbiblioteket var bibliotekarien upptagen med andra elever och det kan ha 

påverkat elevernas val. Vi var ytterligare två vuxna i lokalen, men eleverna valde att inte 

rådfråga oss. De hade kanske bestämt att de skulle låna samma sorts bok innan de gick in eller 

så såg de att kamraten lånade en viss bok och blev inspirerade. Kanske kan detta vara en 

anledning till att de tolv elever jag samtalade med på biblioteket endast lånade två genrer av 

böcker: deckare och hästböcker. 

 Eleverna var bekanta med bibliotekets utformning och visste vilka hyllor de skulle gå 

till för att hitta sina olika genrer. Däremot gick de inte runt och letade efter nya böcker utan 

gick direkt till deckar- eller hästhyllan. Chambers (1995:30) skriver att det berikar eleverna att 

gå i hyllorna och kunna göra egna val bland ett stort urval böcker. Kanske kände de av 

tidspressen vid tillfället då de skulle prata med mig efter valet eller så kan de ha blivit störda 

av de äldre elevernas närvaro och ville inte leta i hyllorna på grund av det. Rydsjö (2010:34) 

framhåller att det är viktigt att eleverna upplever biblioteket som en trygg miljö i vilken de 
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kan söka och hitta böcker och därigenom ta plats i den skönlitterära världen. De som tidigt har 

lärt sig och fått till vana att besöka ett bibliotek fortsätter ofta med detta genom livet skriver 

Ross, McKechnie och Rothbauer (2007:69ff) 

 Både Norberg (2003:63) och Millard (2000:52ff) skriver att barnen gärna lånar samma 

bok flera gånger då de känner igen den och upplever den som trygg. Detta kan vi även se i 

min studie när eleverna lånar häst- eller deckarböcker ur samma serier och med samma 

huvudpersoner eller djur som återkommer. Eleverna känner miljön och individerna, men får 

uppleva nya äventyr med dessa i de olika böckerna. Att få ge sig hän åt fantasin och leva 

genom bokens karaktärer och skiftande miljöer är en härlig avkoppling, man behöver inte resa 

runt i världen, det kan räcka med att resa runt i fantasins inre värld. Både Rimsten-Nilsson 

(1990:39), Rosenblatt (2002:148) och Jönsson (2007:157) skriver om att följa sin fantasi och 

drömma sig in i bokens handling.  

 Resultaten i min lilla studie, bestående av 43 elever, överensstämmer i stora drag med 

tidigare forskning som säger att både pojkar och flickor gärna läser deckare och böcker om 

intressen, som idrott och djur. Dessutom läser flickor gärna hästböcker och både flickor och 

pojkar om vardagshändelser. Alla elever drömmer sig gärna in i rollerna som deckare och 

löser mysterier och brott. Kattis Löfgren menar i en artikel i Författaren Nr 2 2010 att både 

pojkar och flickor läser deckare och fantasy, vilket stämmer bra överens med mina resultat.  

 Eleverna var bekanta med bibliotekets utformning och visste vilka hyllor de skulle gå 

till för att hitta sina olika genrer. Däremot gick de inte runt och letade efter nya böcker utan 

gick direkt till deckar- eller hästhyllan. Chambers (1995:30) skriver att det berikar eleverna att 

gå i hyllorna och kunna göra egna val bland ett stort urval böcker.  

 Genom att läsa får vi nya kunskaper om människor, händelser och främmande platser. 

Det är en av anledningarna till att språk/litteratur blev mitt ämne i uppsatsen. Jag vill att alla 

barn ska få uppleva de fantastiska världar som finns i alla böcker och känna glädjen och 

stoltheten i att kunna läsa själva. Böckerna ger en avkoppling från vardagen och det blir 

rofyllt att sitta ner en stund med en bra bok. I min yrkesroll i skolans värld tänker jag använda 

mig av både skolans bokbestånd, boklådor och skolbibliotek för att stimulera eleverna till 

läsning. Vi ska ha regelbunden högläsning, där vi turas om att läsa ett stycke var för att träna, 

och fri läsning. Dessutom ska eleverna läsa hemma med föräldrarna för att få lästräning. 

Chambers (1995:42) menar att pedagogerna ibland medvetet ska låta eleverna gå gemensamt 

på biblioteket och leta böcker då de tipsar och uppmuntrar varandra till god litteratur utan att 

de vuxna behöver blanda sig i. Då jag endast var närvarande vid ett besök på skolbiblioteket 
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kan jag inte uttala mig generellt kring elevernas boklån på biblioteket, men de lånade 

onekligen samma genrer. 

 Oavsett om eleverna lånar i en boklåda i klassrummet eller om de är på biblioteket styr 

deras fritidsintressen valet, men de som lånar ur en låda är hänvisade till det utbudet. Är man 

på biblioteket kan man gå i hyllorna och hitta nya böcker om sitt intresse eller be om hjälp att 

hitta en författare eller liknande bok. Det är viktigt att vi som pedagoger finns till hands och 

kan visa eleverna hur de ska hitta böcker med olika ämnen i bibliotekets rika utbud av genrer. 

Detta för att ge eleverna en kunskap inför både fortsatta studier och skönlitterär läsning. Vid 

mitt besök gick eleverna gärna till en hylla som de var bekanta med sedan tidigare och då blir 

variationen inte så stor i läsningen. Detta kanske inte sker varje gång, men är oklart. Att bli en 

van besökare och användare av biblioteket behöver tränas redan i skolan, påpekar Ross, 

McKechnie och Rothbauer (2007:69ff), annars är risken att man missar ett fantastiskt redskap 

och servicecenter i samhällets regi.  

 Som min undersökning visat behöver det inte vara en nackdel att eleverna lånar ur 

boklådan, då de kanske endast går till någon utvald hylla på biblioteket ändå. I boklådan finns 

ett brett urval böcker som valts ut av en professionell bibliotekarie för att tillgodose elever i 

den åldersgruppen och med ett par olika svårighetsgrader. Här skriver Johansson (2010:34) 

också att bibliotekariens roll har blivit att introducera eleverna för en god bok som ger ett 

meningsfullt och trevligt möte, medan pedagogerna tar hand om skolans uppgifter. Min 

erfarenhet är att bibliotekarier gärna tar kontakt med och samtalar med elever och därigenom 

kan visa dem på nya spännande böcker och författare.  

 Före undersökningen trodde jag att fler barn skulle välja bok efter framsidans utseende 

eller efter pedagogens presentation av boken. Dagens författare är duktiga på att skriva böcker 

som handlar om både flickor och pojkar vilket resulterar i att båda grupperna läser i stort sett 

samma böcker. Flera böcker handlar också om starka och modiga flickor vilket också lockar 

båda målgrupperna. Även hästböckerna kan idag handla om pojkar som rider i stället för 

enbart flickor. Elever som går till biblioteket för att låna böcker behöver, som vi sett i studien, 

inte nödvändigtvis välja bland ett större utbud av titlar, än de som är hänvisade till färdiga 

boklådor. Vid det tillfälle då jag var närvarande gick eleverna till de hyllor där deras intressen 

eller deras kamrater fanns, men det är möjligt att det varierar vid andra besök. Utbudet av 

böcker på biblioteket är stort och borde kunna inbjuda till större variation i val och lån av 

böcker. Böckerna är ofta presenterade för att locka nyfikna läsare till nya bekantskaper. 

Kanske bör man som pedagog gå med en liten grupp elever och presentera dem för nya 

böcker för att ge dem en omväxlande läsning. De som väljer i boklådan har ett mer varierat 
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urval att välja på och läser därigenom fler genrer än de som går till biblioteket. Det behöver 

alltså inte vara sämre att välja ur lådan än att gå till biblioteket, men eleverna får inte vanan att 

besöka detta eller att själva leta och söka efter litteratur.  

 Av egen erfarenhet vill jag att eleverna ska få till vana att besöka biblioteket för att 

därigenom ha tillgång till god litteratur utan större kostnad. Undersökningen har gett mig 

många funderingar och kunskap om olika individers olika lästraditioner. Då läsvanor ändras 

med tiden vore det intressant om dessa följs upp och jämförs med tidigare vanor med jämna 

mellanrum inom en viss tidsperiod. 
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Bilaga 1 

 

 
Intervjufråga vid bokval ur boklåda. 

 

Till elever: 

 

Hur tänkte du när du valde den här boken? Alt. Vad var det som 

gjorde att du valde den här boken? 
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor till bibliotekarie vid Bokcentralen. 

 

1. Hur tänker ni när ni komponerar en boklåda? 

 

2. Är det många pedagoger som har speciella önskemål?  

 

3. Hur ser innehållet ut i en bra låda? 

 

4. När började man använda sig av boklådor? Alt. Hur länge har man använt 

sig av boklådor? 
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Bilaga 3 

Information om intervju angående faktorer gällande 

barns val av böcker för egen läsning. 

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna 

undersökning. 

Jag heter Åsa Johannesson och ska under våren 2014 skriva mitt examensarbete 

på lärarprogrammet på Mälardalens högskola. Då jag själv, sedan barnsben, är 

litteraturintresserad och dessutom går inriktningen mot språk-och 

språkutveckling valde jag något bokrelaterat. Jag har valt att undersöka vilka 

faktorer som påverkar elevens/barnets val av böcker i skolans boklåda eller vid 

biblioteksbesök.   

Själva intervjun tar inte så lång tid, max 5 minuter, beroende på om vi väljer i 

boklådan eller går till biblioteket. När det gäller boklådan får vi använda oss av 

ett av skolans grupprum då frågan ställs i enrum, eleven och jag, för att eleven i 

möjligaste mån inte ska påverkas av kamrater. Jag har pedagogens tillåtelse att 

använda skoltid till att ställa min fråga. Eleverna är anonyma. Resultatet av 

intervjuerna med eleverna ska sedan sammanställas i en uppsats. Det finns 

naturligtvis möjlighet att ta del av det slutliga resultatet. 

Ditt barns deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du/Ni har rätten att när 

som helst avbryta deltagandet 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 upp på databasen Diva. 

Åsa Johannesson, 016-26292, 0734-023313,  asa.johannesson@gmail.com 

Handledare: Lina Samuelsson, 021-10 73 55, lina.samuelsson@mdh.se 

Skogstorp 2014.05. 

 

 

Får delta i undersökningen.    ja nej 
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Bilaga 4 

Information om intervju angående faktorer gällande 

barns val av böcker för egen läsning. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Jag heter Åsa Johannesson och ska under våren 2014 skriva mitt examensarbete 

på lärarprogrammet på Mälardalens högskola. Då jag själv, sedan barnsben, är 

litteraturintresserad och dessutom går inriktningen mot språk-och 

språkutveckling valde jag något bokrelaterat. Jag har valt att undersöka vilka 

faktorer som påverkar elevens/barnets val av böcker i skolans boklåda eller vid 

biblioteksbesök.   

Jag skulle vilja höra hur du tänker, som pedagog/bibliotekarie, när du planerar 

innehållet i boklådan.  

Själva intervjun tar inte så lång tid max 1 timma och vi bokar naturligtvis en tid 

som passar dig. Jag kan boka ett grupprum på högskolan där vi kan göra 

intervjun. Det finns naturligtvis möjlighet att ta del av det slutliga resultatet. 

 Efter att ha intervjuat pedagoger och bibliotekarie har jag tänkt ta del av 

barns/elevers tankar gällande valet av låneböcker. Detta ska ske genom att jag 

pratar enskilt med varje barn efter att de valt bok och frågar varför de valt just 

den boken. Jag har också tänkt följa med några elever till skolbiblioteket eller 

stadsbiblioteket och observera dem vid lån av böcker samt därefter fråga dem 

varför de lånat just denna bok. Därefter ska materialet sammanställas i en 

uppsats.  

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 upp på databasen Diva. 

Åsa Johannesson, 016-26292, 0734-023313,  asa.johannesson@gmail.com 

Handledare: Lina Samuelsson, 021-10 73 55, lina.samuelsson@mdh.se 
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Bilaga 5 
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Bilaga 6     Boklåda 1 
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Bilaga 7    Boklåda 2 
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Bilaga 8 

Lista över böcker som lånats ur boklådan. 

Undersökning 1 

 
Alma och Egon-serie. Ensamma hunden. Carin Wirsén, Rabén & Sjögren 

Axel trollar. Jörn Jensen, Sanoma Utbildning, Bonnier 

Det magiska svärdet. Magnus Ljunggren, Bonnier Carlsen 

Jag vill också dansa. Camilla Dahlson, Opal 

Kasper blir skadad. Jörn Jensen, Bonnier Carlsen 

Kim och Lina badar en bil. Torsten Bengtsson, Bokförlaget Hegas. 

Klass 1 Rönnen. Kristian Hallberg, Rabén & Sjögren 

Max klättrar högt. Görel Hydén, Studentlitteratur 

Simon blir matchhjälte. Jörn Jensen, Sanoma utbildning, Bonnier 

Småkrypsjakten. Helena Bross, Bonnier Carlsen 

Sorro och Seppo smyger. Rolf Dahlström, Bonnier Carlsen 

Turbo och spökhuset. Ulf Sindt, Alfabeta 

Vilmas värsta dag. Cecilia Lidbeck,  B. Wahlström 
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Bilaga 9 

Lista över böcker som lånats ur boklådan. 

Undersökning 2 

 

Ansiktet i fönstret. Mia Söderberg, Sanoma Utbildning, Bonnier 

Biblioteksmysteriet. LasseMaja. Martin Widmark, Bonnier Carlsen 

Cafémysteriet. LasseMaja. Martin Widmark, Bonnier Carlsen 

Guldmysteriet. LasseMaja. Martin Widmark, Bonnier Carlsen 

Min hund talat inte med vem som helst. Kirsten Boie, En bok för alla. 

Rida med döden. Dan Höjer, Natur & Kultur 

Äntligen Sigge. Lin Hallberg, Bonnier Carlsen 
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Bilaga 10 

Lista över böcker lånade på skolbiblioteket. 

 

Campingmysteriet. LasseMaja. Martin Widmark. Bonnier Carlsen. 

Det spökar Sigge. Lin Hallberg. Bonnier Carlsen. 

Dödens hus, Pia Hagmar. B. Wahlströms. 

Emily sätts på prov. Gull Åkerblom. Opal. 

Fotbollsmysteriet. LasseMaja. Martin Widmark. Bonnier Carlsen. 

Harry och den blå prinsen. Lin Hallberg. Bergh. 

Kyrkomysteriet. LasseMaja. Martin Widmark. Bonnier Carlsen. 

Sam och Sigge och riddarbröderna. Lin Hallberg. Bonnier Carlsen. 

Skolmysteriet. LasseMaja. Martin Widmark. Bonnier Carlsen. 

Teddy på rymmen. Lin Hallberg. Rabén & Sjögren. 

Teddy en sommardag. Lin Hallberg. Rabén & Sjögren. 

Zoomysteriet. LasseMaja. Martin Widmark. Bonnier Carlsen. 

 

 


