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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete belyser vikten av att barn kommer i kontakt med val av böcker inom 
förskolan. Syftet med studien är att studera hur barn reflekterar kring böcker, vilka faktorer 
som påverkar deras bokval samt belysa om och hur läsaren och hemmets läsvanor påverkar 
barns sätt i att uttrycka sig kring böcker. Idag innebär förskolan stora barngrupper för både 
förskollärare, föräldrar och barn. Detta medför att det blir allt svårare att tillgodose det 
enskilda barnet i en allt mer växande verksamhet. Idag finns det liten möjlighet för 
förskollärare att tillgodose samtliga barns intressen även om kraven finns enligt nationella 
styrdokument. Därför finns det ett intresse i att erhålla kunskaper om hur förskollärare kan 
anpassa delar av verksamheten i den mån det går efter det individuella barnet när möjligheten 
väl dyker upp. Ett sätt att anpassa verksamheten till det enskilda barnet är genom att läsa för 
barnen samt låta dem göra valet av böcker.  
 
Studien har genomförts genom intervjuer med barn i femårsåldern, två pojkar och tre flickor. 
Resultatet visar att tydliga könsskillnader finns gällande val av bokgenre, samt att barn i stor 
utsträckning har en djup förståelse kring böcker. Det framgår även att barn redan vid denna 
ålder uttrycker en förståelse för hur beroende de är av att vuxna läser för dem. Studien belyser 
ett tydligt mönster av hur läsvanorna i hemmet ser ut samt visar skillnader gällande vem som 
barnet helst ser läser för honom/henne. 
 

 

 

Nyckelord: Barns läsvanor, barnböcker, family literacy, familjelitteracitet, förskola, 
litteracitet, literacy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Förord 
 
I examensarbetets slutskede vill jag främst tack samtliga barn för att de ville delta i studien. Även 
ett varmt tack till de föräldrar vars barn deltog i studien som visat intresse och nyfikenhet för mitt 
arbete. Jag har blivit positivt bemött av pedagoger som tillåtit mig att utföra mina intervjuer på 
förskolan. Detta har lett till att jag fått ta del av en verksamhet som bevisligen bidrar till en 
utveckling av verksamheten. 
 
Jag vill även rikta ett stort tack till Jan Grannäs som varit min handledare under arbetsprocessen. 
Han har visat stor profession och utmanat mig i mitt skrivande. Tack för kritiken och din ”input”, 
utan den hade jag antagligen inte växt i mitt ”skrivande jag”. 
 
Efter en tung och lång höst samt vinter väntar nu en ljusnande vår. Nu börjar jag ta de första 
stegen in i mitt yrkesverksamma liv. Jimmy, nu kommer jag vara mig själv igen i tanke och 
person. Tack för ditt ödmjuka sätt under samtliga studieår som du bemött med tolerans och 
förståelse. 
 
Sandviken 26 januari, 2010 
Marjaana Koskinen 
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INLEDNING 
 
Enligt min mening har barn sällan möjligheten att välja böcker vid högläsning i förskolan. Det 
är ofta svårt för pedagogerna att låta barnen lyssna på en personligen vald bok varje dag. Att 
barn inte har möjligheten att välja en bok själv har nog alltid funnits, även när barngrupperna 
var mindre än vad de är idag. Denna situation gjorde att flera frågor väcktes hos mig. Bland 
annat hur barn reflekterar kring läsning? Hur ser de på läsaren? Och hur gör de sina bokval 
om de får möjligheten att välja själva?  
 
Varför är detta så väsentligt att veta? Enligt Hagtvet Eriksen (2004) stimulerar böcker bland 
annat barns fantasi, bidrar till reflektion över existentiella frågor på barns nivå och är ett 
medel för erövring av litteracitet. Vidare beskrivs vikten av stimulans: 

 
Att stimulera hjärnan när den är ung, plastisk och i snabb utveckling är själva grunden för en 
tillfredställande utveckling, speciellt för att skapa emotionell tillit, men även för att stimulera 
sinnen, intellekt och språk. (Hagtvet Eriksen, 2004, s. 183) 

 
Det är alltså av stor vikt att barn får ta del av böcker i ung ålder, långt innan de på egen hand 
kan ta del av det skrivna ordet. Att läsa högt för barnet är ett givande sätt att kunna föra 
samtal mellan den vuxna läsaren och barnet som åhörare, både ur ett socialt och ur ett 
lärandeperspektiv. Detta är något som Fast (2008) poängterar, att utvecklingen av litteracitet 
påbörjas långt före barnet börjar den formella undervisningen.  
 
Lindö (2005) är däremot bekymrad över att barn över tid har ett sinande intresse för att läsa 
och därmed anser hon att pedagogerna inom förskolan har ett ansvar i att förmedla en god 
litterär förebild till barnen. Vikten av att behålla ett barns intresse för böcker, anser även jag, 
ligger till stor del på de vuxna som barnet spenderar en stor del av sin vakna tid med. För 
många barn idag är det under veckorna i huvudsak förskollärare och barnskötare som barnen 
umgås med. Enligt min erfarenhet innebär böcker idag oftast en aktivitet för att fånga upp en 
större barngrupp i en allt mer påfrestande miljö1, för både barnen och de vuxna. De äldre 
barnen försöker samsas kring pedagogen och boken och de yngre barnen glöms lätt bort då de 
inte visar sitt intresse på samma vis som de äldre barnen. Läsvilan2 har flitigt diskuterats 
under min utbildning, både mellan studenter och verksamma förskollärare. Diskussionerna 
handlar allt som oftast om högläsningens vara eller icke vara med utgångspunkt i att läsvilan 
idag inte har större kvalité för det enskilda barnet. Enligt min erfarenhet går det se att alla 
barn inte får ut lika mycket av stunderna på grund av de allt större barngrupperna. 
 
”Läsvilan” /högläsningen är fortfarande en del av den pedagogiska verksamheten i förskolan, 
där barnen kommer i kontakt med böcker flera gånger i veckan. Däremot är dessa tillfällen 
sällan individuellt anpassade, då högläsningen oftast är ett tillfälle för pedagogen att samla 
flera barn vid en och samma tidpunkt. Då stora barngrupper innebär flera olika intressen kring 
böcker, kan det vara svårt att fånga upp samtliga barns intresse i högläsningen. I Läroplanen 
för förskolan (Lpfö98) beskrivs vikten av att varje barns intressen bemöts i verksamheten: 

 
Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen skall uppmuntras och deras vilja och lust att 
lära skall stimuleras. (Lpfö98, s. 5) 

                                                 
1 En miljö som innefattar hög ljudnivå, stress och stora barngrupper. 
2 Litterär situation som berör pedagog och oftast en större barngrupp. Händelsen brukar innefatta att pedagogen 
läser en eller flera böcker för barnen i verksamheten. 



 

2 
 

 
Citatet visar att förskollärarna har ett ansvar då det gäller att tillvarata det individuella barnets 
intressen.  Då styrdokumentet beskriver att fokus ska ligga på det individuella barnet, bör det 
ligga i förskollärarnas intresse att veta hur barn reflekterar kring böckerna. Detta för att de 
litterära situationerna på förskolan ska kunna hålla en så god kvalitet som möjligt för samtliga 
barn. Arbetsvillkoren för förskollärarna idag är inte de bästa med en allt större barngrupp, 
begränsad ekonomi och nedskärningar i personalstyrka. Enligt Statistiska Central Byråns 
(SCB, 2008) undersökning angående förskollärares syn på arbetsvillkoren visas dystra siffror. 
Cirka 63 procent av de tillfrågade förskollärarna svarade att arbetsbelastningen/stressen var 
oförändrad och/eller sämre än tidigare. Detta tolkar jag som att förskollärare idag vet vilka 
skyldigheter de har utefter styrdokumenten, men att möjligheterna inte alltid finns. 
 
Idag har förskollärare enligt min mening intresse i att läsa med barnen och har kunskapen om 
vikten av att läsa för barnets utveckling. Ett exempel är projektet Bokjuryn. Bokjuryn är det 
enda nationella samarbete mellan förskolan och bibliotek som sker årligen sedan 1997. 
Projektet kom till då det behövdes ett större lokalt anpassat samarbete för lässtimulans i 
skolor, förskolor, bibliotek och bokhandel.   
 
Barn är individer och därmed olika rustade för att möta kraven från omvärlden. 
Förutsättningarna kan se olika ut men alla bör ha samma stöd, eller lämpligt stöd för att 
utvecklas i sin fulla potential. Taube (2007) menar att; ”Förskolans […] uppgift är att stödja 
alla barns språkliga utveckling” (s 17). Läroplan för förskolan, Lpfö 98 berör näst intill inte 
barns litteracitet och kravet på pedagogen kring läsning och inlärning. Dock berörs textens 
betydelse i förskollärarens arbete i någon mån. Under målen för verksamheten i Lpfö98 står 
bland annat att förskolan skall sträva efter att varje barn; 
 

utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. 
(Lpfö98, s 9) 
 
  
utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 
skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. (Lpfö98, s 
9) 
 

 
Dessa utdrag ur läroplanen visar att det inte finns några direkta direktiv gällande barns 
kontakt med litteratur. Flera av målen kan dock barnen lära sig direkt eller indirekt genom att 
läsa och/eller bli lästa för. Andra delar av Lpfö98 som kan direkt eller indirekt knytas till 
läsningen är t.ex.: 
 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. (Lpfö98, s 6) 

 
Lpfö98 hänvisar till lärandet i process med omgivningen, om barnets egna upplevelser med 
pedagogen som stöd, någonting som Vygotskij (1999) benämner som ”den proximala zonen”. 
I läroplanen läggs tonvikten på de kunskaper och egenskaper, bland annat etik, moral, 
värderingar, tolerans och medkänsla, egenskaper som enligt min mening ger barnet bra 
förutsättningar till att bli en bra medmänniska. 
 
Något som inte ska glömmas bort är föräldrarnas påverkan på barnets läsvanor då hemmet 
tillför starka vanor kring läsningen, något som kallas för ”Family Literacy” (Cairney, 2003). 
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Fast (2008) beskriver hur flertalet internationella studier påvisar om hur föräldrars inflytande 
påverkar barnets möte med skriftspråket både kulturellt och socialt. Därmed är det av vikt att 
förstå vilka läsvanor barnet har från hemmet för att kunna bilda sig en uppfattning om vad 
som påverkat barnet i hans/hennes litterära erfarenheter. 
 

Syfte och frågeställningar 
 
Examensarbetets syfte är att undersöka barns uppfattningar om barnböcker samt att undersöka 
vilka faktorer som styr barns bokval. Vidare fokuserar studien läsarens påverkan på 
läsupplevelsen samt huruvida barnens läsvanor från hemmet återverkar i barns sätt att 
uttrycka sig kring böcker. 
 
Examensarbetets centrala frågeställningar är: 
• Hur återverkar läsvanor i hemmet på barns förhållningssätt till böcker? 
 
• Hur ser barn på läsarens3 betydelse för barnets bokintresse? 
 
• Vilka faktorer styr barns bokval? 

 
• Vilka könsskillnader går att finna i barns reflektioner kring böcker? 
 

Begreppsförklaring 
 
Literacy/Litteracitet 
I arbetet används främst begreppet litteracitet4 för att beskriva barns intresse för böcker. 
Litteracitet är ett svenskt begrepp som Björklund (2008) likställer med det engelska begreppet 
literacy. Begreppet litteracitet används i arbetet då det är min personliga uppfattning att 
definitionen bäst leder till att förklara syftet med arbetet. 
 
 
 
 

                                                 
3 Med ”läsaren” avses i denna text den person som läser/återberättar för barnet ur en bok. 
Svenska Akademins förklaring; Läsare: person som läser; särskilt med avsikt på en viss bok, tidning osv. 
4Litteracitet är inte ett accepterat begrepp av Språkrådet. 
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Bakgrund till barns litteracitet och bokintresse 
 
Eftersom denna studie fokuserar barns uppfattningar kring böcker så innefattar arbetet 
litteracitet. I kommande avsnittet presenteras den teoretiska ram som studien genomförts 
inom, forskning kring litteracitet, ett begrepp som berör barnets utveckling mot att bli en 
läsande och skrivande individ. Avsnittet inleds med en beskrivning av uppkomsten av 
begreppet litteracitet samt dess utveckling fram till idag. Efter det följer en kortare 
beskrivning av hur barn erövrar litteracitet i praktiken samt vikten av att barn får ta del av 
böcker i ett tidigt skede. Därutöver ges en översikt av tidigare forskning kring barn och deras 
bokval.  
 

Teoretisk ram 
Det är i den sociokulturella teoribildningen som studien tar sin teoretiska utgångspunkt. 
Sociokultur kan beskrivas som ett fenomen som sker genom samspelet och samarbetet mellan 
människor och miljö. Det är i det mötet som en individ utvecklar sina grundläggande 
kognitiva färdigheter5. Säljö (1999, 2000) understryker kommunikationens vikt inom ett 
sociokulturellt perspektiv som en viktig länk mellan den enskilda personen och samhället. 
Därmed är kulturen en stor del av den miljö som människor både skapar och samspelar genom 
att vi interagerar inom en viss kulturell ram. Björklund (2008) beskriver samtalets och 
interaktionens betydelse för barnets utveckling; 
 

I dialoger och möten som utväxlas mellan barn och omgivningen kan vuxna, genom att ställa 
frågor eller kanske själva påbörja en problemlösning, sedan låta barnet fortsätta denna 
handling. (s. 31) 
 

Vidare beskriver Björklund (2008) hur familjen troligen har betydelse för barnets inställning 
till värden, rättigheter, utbyten, plikter, möjligheter och makt. Något som Cairney (2003) 
nämner i som family literacy. Familjelitteracitet (min översättning) är den litteracitet som 
barnet har med sig från hemmet, formad från familjens värden, kultur och litterära vanor. 
 
Gustafsson och Mellgren (2005) beskriver hur tidigare forskning visar på att individers 
spontana uppfattningar beskriver de individuella variationer som finns och som har stor 
betydelse för synen på lärandet. Vidare beskriver de att:  
 

[e]nligt ett sociokulturellt perspektiv är dessa erfarenheter och tankar ett kontextuellt och 
diskursivt uttryck som individen tillägnat sig genom att ingå i kontexter och diskurser vilka 
innefattar grundantaganden, som är mer eller mindre tillängliga för individen. (s. 54) 

 
Det som beskrivs i citatet går att beskrivas som hur skillnaderna är individuella utifrån de 
erfarenheter individen har av att ha tillämpat sina tidigare lärda kunskaper. Det är också en del 
i problematiken kring att analysera och utvärdera ur det sociokulturella perspektivet. Det är 
svårt att analysera dessa språkliga konstruktioner utifrån enkla skrivna test då 
konstruktionerna är mer komplexa än så.  
 

                                                 
5 Intellektuella funktioner inom människans tänkande natur. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv
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Uppkomsten av “Literacy = Litteracitet” 
Gillen och Hall (2003) beskriver hur forskningen i slutet av 1800-talet påbörjades kring barn 
och deras litteracitet. Fokus lades dock till stor del på kunskaper kring läsning och skrivning 
än vid begreppet litteracitet. Den tidiga forskningen hade en tydlig psykologisk riktning där 
läsning betraktades som en perceptuell process6. Fokus låg på individens beteende utifrån 
ljudet och individens synintryck och därmed blev ämnet intressant inom psykologin. En annan 
syn inom forskningen handlade om att barn inte kunde ta till sig litteracitet förrän de var 
”mogna” för uppgiften. Detta sätt att se på barn och deras läsutveckling stöddes av flera 
forskare och pågick under närmare sextio år. Under denna tid fanns inom forskningen tankar 
kring en precis ålder då barnen ansågs mogna att introduceras för läsning, något som Gillen 
och Hall tydligt beskriver: 
 

”It pays to postpone beginning reading until a child has attained a mental age of six years and 
six months” (s. 4). 

 
 
Gillen och Hall beskriver även hur den pedagogiska facklitteraturen gick i entydig riktlinje 
med resonemang som utgick från den psykologisk forskning som var aktiv kring barns 
litteracitet. Enligt Gillen och Hall började forskningen kring litteracitet att göra framsteg 
under andra världskriget. Insikten om befolkningens brister gällande läs- och skrivkunnighet 
åsynliggjordes. I samband med detta myntades ett nytt begrepp, ”functional literacy”, vilket 
ledde till en utveckling av forskningen kring läsandet och skrivandet som ett sammankopplat 
fenomen. Även forskning inom olika psykologiska discipliner uppkom vid samma tid. Dessa 
ledde till en förståelse av det komplexa innehåll som skriftlig kommunikation samt hur denna 
förhöll sig till människans sociala ageranden. Forskningen utfördes på vuxna och hade stor 
betydelse för att forskningen gick framåt (Gillen och Hall, 2003). 
 
I mitten av 1950-talet påbörjade Skinner, amerikansk psykolog inom behaviorismen, att 
forska kring barns litteracitet. Gillen och Hall (2003) beskriver Skinners hypoteser om att 
barn inte kunde lära sig något själv och att de enbart var manipulerbara objekt för sina lärare. 
En annan hypotes som Skinner ansåg viktig, var att barns läsande och skrivande var 
individuella handlingar som innehöll diskreta perceptuella färdigheter7. Gillen och Hall 
beskriver hur denna syn på inlärning ses sällan idag inom den alldagliga pedagogiken, men 
används i viss mån inom specialpedagogiken. Vidare redogör de att på grund av att forskare 
inte insåg vikten av att förstå barns erövrande av litteracitet, skedde inte någon utveckling. 
Inom den pedagogiska forskningen med behavioristisk inriktning var huvudsakliga åsikten 
den att när barnet var klar för att börja skolan var den därmed även redo att ta till sig läsandet 
vilket ansågs onödigt att ifrågasätta. 
 
Vidare beskriver Gillen och Hall hur Smith8 var en av pionjärerna gällande att överföra 
forskningen till barn. Hans forskning skilde sig från tidigare forskning och grundade sig på 
tidigare teoretiska verk från de nyare disciplinerna. Smiths forskning fick stöd av flera 
forskare psykologin. Smiths publicerade verk Understanding Reading (1971) delade den 
pedagogiska professionen i två läger, den äldre skolade generationen som arbetade utmed 
tidigare forskning och den yngre som tillämpade forskning med nyare syn på barns lärande. 
 

                                                 
6 Ett förlopp som sker genom kommunikationen med omvärlden genom bl.a. form färg och storlek. 
7 Förmågan att tänka i bilder och att uppfatta och skapa bilder eller mönster med form, färg och storlek. 
8 Frank Smith, en amerikansk psykolog som var verksam inom den lingvistiska forskningen.   
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I slutet av 1970- talet och början av 1980-talet började än en gång en förändring ske i 
forskningen gällande barnet och det skrivna språket. På den tiden, fortfarande den förutfattade 
meningen bland pedagoger att barn i första klass ofta inte besatt kunskapen att kunna läsa 
innan de börjat skolan. Barn som kom till skolan med tillräckliga läskunskaper ansågs som 
någonting mycket ovanligt, detta för endast trettio år sedan. Gillen och Hall (2003) beskriver 
att under denna tid började forskare intressera sig för att undersöka de strategiska beteenden 
som barn bejakar i samband med litteratur. Teorierna ledde till stora förändringar i tankarna 
kring barns tidiga erövring av litteracitet. Ett genombrott skedde därefter då forskare valde att 
observera barnen i situationer som berörde litteratur för att få en ny infallsvinkel. Tidigare 
hade liknande teorier utgått från intervjuer med barnen. I observationerna framgick hur barn 
som ansågs för unga för det skriftliga språket och läsandet tog del av litteratur på andra sätt. 
 

Barns erövring av litteracitet och Family Literacy 
Barns erövring av litteracitet är komplex och individuell samt går hand i hand med deras 
uppväxt. Det finns inga riktlinjer kring hur utvecklingen ser ut, kan se ut eller bör se ut när det 
kommer till barns erövrande av dess litteracitet. Dock finns kunskap kring hur den erövras ur 
ett sociokulturellt perspektiv. Björklund (2008) beskriver i sin avhandling hur barn erövrar 
litteracitet. Hon beskriver till exempel hur ett litet barn som biter på en bok och bär med sig 
den för att sedan sitta och bläddra visar hur även små barn förstår innebörden av en bok, att 
den har ett innehåll som de kan bläddra i. Då barns erfarenheter av böcker kan skilja sig 
mycket, påverkas även erövrandet av litteracitet redan i ung ålder. Detta beror på den 
erfarenhet de har med sig från hemmet, något som kallas för ”Family Literacy” (Cairney 
2003). Även Ekström och Isaksson (1997) beskriver hur hemmet ofta är först ut med att ge 
barnet en litterär erfarenhet. Vidare beskriver de hur barn i tre- till fyraårsåldern är mitt uppe i 
att grundlägga sina läsvanor. 
 
Family Literacy (familjelitteracitet, min översättning) är de vanor och traditioner som barnet 
har med sig från hemmet. Dessa kan skilja mycket mellan olika familjer och har sin 
utgångspunkt i föräldrarnas traditioner och kultur. Fast (2008) påvisar att mycket forskning 
har gjorts ur internationellt perspektiv när det kommer till familjens påverkan på barnet. 
Resultatet pekar på att föräldrars sociala och kulturella arv återverkar på barnet. Hon 
beskriver Auerbachs (1989) studie av detta samt att barn till föräldrar som betraktas som 
lågavlönade inte har låg läskompetens utan att dessa familjer, tvärtom, värderar litteracitet.  
Att barn oftast kommer i kontakt med böcker redan innan de börjar i förskolan, är något som 
enligt Millard (2003) förklarar skapar fler positiva effekter; 

 
“It is in the home that children first encounter the range of literacy practices and resources 
they enable meanings to be created, transmitted an interpreted and that they are initiated as 
junior members into what Frank Smith (19989) memorably termed the `literacy club´” (s.23). 

 
Millard (2003) menar alltså att barn tillgodogör sig grundpelarna för att erövra språket genom 
litterära praktiker i hemmet och blir därmed ”juniorer” i vad Smith (1998) refererar som den 
”litterära klubben”. Det Smith i sin tur menar, är att barnen blir delaktiga i den litterära delen 
av det sociala sammanhanget. Fast (2008) beskriver även hur barn påverkas av föräldrarnas 
förhållande till böcker, något som många föräldrar inte är medvetna om. 
 

                                                 
9 Smith, Frank (1998). The book of learning and forgetting. New York: Teachers College Press 
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Läsning vid sänggåendet är enligt föräldrar en vana i flertalet hem. Det är något av en 
bokkultur idag att läsa för barn när de ska lägga sig, både i hemmet och på förskolan. Det blir 
en avrundning på dagen som varit och en chans för föräldern och barnet att, enligt mig, få lite 
kvalitetstid tillsammans. Ekström och Isaksson (1997) belyser en problematik kring att läsa 
vid sänggåendet. Enligt dem skapar femåringar många fantasibilder inom sig. Därmed menar 
de att det är viktigt att välja när man läser för dessa barn för att det ska bli en bra upplevelse 
för båda parter, vuxen som barn. Författarna beskriver hur yngre barn kan bli så exalterade av 
en bra bok, att känslorna som uppkommer i kroppen på barnet motverkar insomningssyftet. 
Vidare beskriver de att boken har till uppgift är ”att öppna passagen in till minnet av 
sinnesupplevelser och erfarenheter, att öppna för jämförelser, tankar och frågor”(se även 
Taube, 2007, s. 40).  
 
Det finns begränsat med forskning om hur högläsaren ska ”vara” för att kunna fånga ett barns 
intresse vid läsningen är begränsad. Det som påtalas är vikten av att den vuxna leder ett 
samtal kring boken. Lindö (2005) berör sättet att arbeta med böcker när det kommer till 
högläsningen både i hemmet och på förskolan. Hon månar om högläsningen ur barns 
perspektiv, och då högläsning med uppföljande samtal. Vidare menar hon att små barn, 
oavsett om de har ett utvecklat och nyanserat språk eller inte, lär sig språkliga färdigheter 
genom att lyssna på högläsning. Även Taube (2007) redogör till fördelarna med högläsningen 
för barns senare läsutveckling. Hon anser att den tydligaste fördelen är att barnet får ett utökat 
ordförråd då böcker innehåller ord som de sällan möter i vardagliga samtal. Taube redogör för 
de språkliga, kommunikativa och skriftliga fördelarna med att barn upplever högläsning från 
tidig ålder. Hon påpekar dessutom vikten av att boken ska tilltala barnet estetiskt, 
innehållsmässigt och känslomässigt; ”Kanske det allra viktigaste med högläsningen är att 
barnen via den får klart för sig att böckerna har mycket att erbjuda i form av spänning och 
glädje” (Taube, 2007, s. 23).  
 
Jönsson (2007) talar om läsargemenskap, alltså barnets möjlighet till att ställa frågor om 
texten och ha ett samtal med läsaren. Detta är något som främjar barnets litteracitet, men som 
många vuxna kan se som ett hinder när de läser då de upplever att läsningen avbryts vid 
samtal. Vidare beskriver hon även hur ett sådant samtal kan ge vuxna en inblick i barnets 
perspektiv och kan förmedla en god medmänsklighet. Även Norström (1997) påtalar om 
högläsningens påverkan på barnet utifrån ett socialt, kulturellt och lärande perspektiv. Vikten 
av att läsa i hemmet och inom skolan som en gemensam upplevelse förklaras som en aktivitet 
som även ger gemenskap och bättre trivsel i en barngrupp. Han tar även upp det faktumet att 
det inte ska tas för givet att högläsning sker i samtliga hem, även om barnet så skulle önska 
det. Vidare beskrivs det hur förskolan ska kompensera den eventuella brist som kan finnas i 
hemmet när det kommer till att läsa för barnet. ”Medan boken är viktig i en del familjer, är det 
kanske tv: n som styr i andra hem.” (Taube, 2007, s. 21). Detta belyser vikten av att 
förskollärare ger barnen kvalitativa lässtunder. 
 

Barns bokval och individuella skillnader 
Även forskningen kring de praktiska val barn gör gällande bokval är begränsad. Det finns 
mycket begränsad forskning om litteracitet i Sverige och gällande analysen av barns bokval. 
Detta nämner även Björklund (2008) och beskriver hur den forskning som finns väldigt sällan 
berör förskolebarn, utan riktar sig till äldre barn på väg mot förskoleklassen och/eller 
pedagoger i grundskolan. 
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Intresset verkar vara stort för genusinriktning när det kommer till lässtudier, då forskningen 
kring barns läsvanor ofta har ett genusperspektiv. Taube (2007) pekar på denna 
genusförankring i internationella studier då hon skriver att i alla de internationella studier av 
läsförmåga som hittills genomförts jämförs flickors och pojkars prestationer samt i många fall 
även deras läsvanor och läsattityder. Resultaten pekar generellt på att flickor läser bättre än 
pojkar, då de har större litterär erfarenhet och läser böcker i större utsträckning. Elley (1992) 
menar att skillnaderna i läsprestationer mellan de två könen är mer markant bland de yngre än 
de äldre eleverna. Detta betyder att pojkar vid ett senare skede kommer ifatt flickor i sin 
läsning, men att tydliga skillnader syns redan i förskoleåldern. Det framgår att studien är 15 år 
gammal och att det kan finnas forskning och fallstudier idag som pekar på andra skillnader. 
Taube gör ett försök att förklara hur dessa skillnader uppstår. Hon tar upp de eventuella 
biologiska förklaringarna till att pojkar mognar senare, en uppfattning som uttryckligen 
bekräftas av flertalet forskare. 
 
Även Eriksen Hagtvet (2004) berör komplexiteten gällande de skillnader som tydligt syns 
inom forskningen kring pojkar och flickors skillnader i litteracitet. Hon ifrågasätter huruvida 
de beror av arv eller miljöpåverkan. Vidare menar Eriksen Hagtvet att studier ofta har ett 
generaliserande angreppssätt och att viktiga individuella skillnader för resultatet därmed kan 
gå förlorade. Hennes åsikt överrensstämmer med Taube (2007) då det gäller flickors förmåga 
att i högre grad än pojkar erövra litteracitet före skolstarten. 
 
Att flickor och pojkar läser olika slags böcker är något som majoriteten av forskningen 
rörande litteracitet pekar på. Collins-Standley och Gan (1996) nämner det mönster som kan 
ses hos barn mellan två och fyra års ålder gällande genreval. Deras analyser av forskning 
påvisar att könsskillnaderna ökar med den ökande åldern hos barnet. Flickor uppvisade en 
växande förkärlek för romantiska berättelser, medan pojkar utvecklade ett intresse för 
våldsamma och skrämmande berättelser.  
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METOD 
 
I detta kapitel redovisas val av metod, beskrivning av undersökningsgrupp, utformning av 
frågor, genomförande, pilotintervju, behandling av insamlad information urval och 
avgränsning, etiska överväganden samt tillförlitlighet. 
 
Undersökningen bygger på en intervjustudie med fem stycken femåringar för att få reda på 
deras syn på barnböcker. De fem barn som deltog hade erfarenhet av att samtala om böcker 
sedan tidigare då de deltagit i en nationell årlig undersökning som kallas Bokjuryn10.  

Val av metod 
Då syftet med arbetet lägger fokus på barnet användes intervjuer med barn för att besvara 
frågeställningarna. Efter att ha tagit del av Stukáts (2005) syn på problematiken kring 
intervjun som metod, användes en ostrukturerad intervjuform.  
 

Ostrukturerad intervjumetod 
Det som kännetecknar den ostrukturerade metoden är att ett specifikt ämne står i centrum, 
men att frågor ställs i den ordning som situationen inbjuds till. De frågor som ska ställas 
beskrivs i en frågeguide11 (bilaga 2). Svaren som erhålls kan därmed följas upp på ett 
individualiserat sätt. 
 
Den ostrukturerade metoden är den metod som lättast anpassas efter den individuella faktorn 
vid intervjutillfället. Stukát (2005) menar dock att just det arbetssättet är arbetsamt för 
intervjuaren då det finns stort spelrum för sådant som kan påverka svaret, till exempel 
samspelspåverkan och olika följdfrågor. Stukát menar även att de ostrukturerade intervjuerna 
kan skapa viss problematik då det ger respondenten ett större utrymme, vilket innebär att det 
också blir svårare att göra kvalitativa jämförelser och tolkningar utifrån svaren. Det som gör 
att fördelarna vägde över vid valet av form av intervjun var den att intervjuaren har större 
möjligheter att anpassa frågorna på ett sätt som gör att den intervjuade lättare förstår 
innebörden av frågan. Detta var av vikt då intervjuerna skulle utföras tillsammans med barn i 
låg ålder. 
 
Då barn var i fokus för studien blev arbetet med att formulera frågorna något oviss, då barn än 
mer är i olika individuella nivåer av utvecklad förståelse. Tack vare den tidigare erfarenhet 
som fanns kring de deltagande barnen kunde jag bättre förbereda mig inför vad som kunde 
ske för det individuella barnet och stödfrågor kunde förberedas. 
 

Enskilda intervjuer 
Jag valde att använda enskilda intervjuer då barn lätt påverkas av kamraternas svar. Ett barn 
upplevde situationen som otrygg och ville ha en kamrat med sig, vilket ledde till att det barnet 
genomförde intervjun tillsammans med ett annat barn. De övriga barnen klarade av att sitta 
enskilt. Detta har resulterat i skillnader i genomförandet. Även om dessa båda former av 
intervjuer (enskilda och i par) hade sina tydliga nackdelar, ansågs intervjuer var den mest 

                                                 
10 Bokjuryn är ett nationellt samarbete som ger större genomslag för lokalt anpassat arbete med lässtimulans 
i skolor, förskolor, bibliotek och bokhandel. 
11 En guide åt intervjuaren som består av de huvudsakliga frågor/och följdfrågor som ska beröras vid 
intervjutillfället. Detta för att underlätta för intervjuarens arbete genom att ha en struktur att förhålla sig till. 
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adekvata metoden för att bevara undersökningens frågeställningar då fördelarna var att 
undersöka kring barnens perspektiv. Därför var det av stor vikt att barnet skulle ha 
möjligheten till att komma till tals utan yttre påverkan. 
 
Intervjuerna begränsades till ca 15 minuter, på grund av att barnen skulle orka behålla 
koncentrationen. Barns något korta koncentrationsförmåga togs till beaktning och abstrakta 
frågor begränsades och individuell frågeanpassning tillämpades.  
 

Beskrivning av undersökningsgrupp, urval och avgränsning  
Det få antal barn som medverkade i studien påverkades av den bristande tiden för studien, 
vilken begränsade möjligheten att bearbeta intervjumateriel från fler deltagare.De barn som 
deltog var de barn som deltagit i en ”bokgrupp”, som bestod av de äldre barnen på förskolan. 
Fem barn deltog i studien. Tre flickor och två pojkar. Samtliga barn var ungefär i samma ålder 
då de var födda 2003 och/eller 2004.  
 
Samtliga föräldrar gav sitt medgivande om att deras barn skulle få delta. Detta genom att de 
undertecknade en medgivandeblankett (bilaga 1). Även barnen blev tillfrågade. Detta för att 
studien skulle innefatta barn som hade ett intresse i att aktivt delta i intervjuerna. 
 

Utformning av frågor 
Examensarbetets syfte är att undersöka barns uppfattningar om barnböcker samt att undersöka 
vilka faktorer som styr barns bokval. Vidare fokuseras läsarens påverkan på läsupplevelsen 
samt huruvida barnens läsvanor från hemmet återverkar i barns sätt att uttrycka sig kring 
böcker. Frågorna till intervjuerna utformades genom inläsning av särskild intervjumetodik 
inriktad på barn (Doverborg och Pramling Samuelsson 2000). Därefter utformades 
strukturfrågor 12 i direkt koppling till arbetets frågeställningar. Även frågor kring vem som 
gör valen av böcker var relevant, då uppsatsens syfte har sin grund i att barn väljer böcker 
själva.  
 
Gränsen för ett barns abstrakta intellekt upplevdes som svår att avgöra. Då begrepp som 
ibland, ofta och alltid, kan upplevas som för svåra för barn att förstå, togs de med i syfte att 
avgöra om barnet kunde förstå frågans innehåll. Frågorna anpassades individuellt till varje 
barn vid intervjutillfället samt konstruerades så att de skulle upplevas konkreta.   
 

Pilotintervju 
Pilotstudien genomfördes med ett barn som var fyra år gammal. Detta för att undersöka om 
frågorna var tillräckligt tydliga för ett yngre barn. Dock förekommer det sannolikt stora 
individuella skillnader i förmåga – särskilt i denna ålder. Samtalet genomfördes i barnets 
hemmamiljö. Efter intervjutillfället analyserades problematiken med vissa frågor vilket visade 
att begrepp som ålder, och frekvens (ibland, ofta och regelbundet) var svåra för barnet att 
förstå, vilket även Stukát (2005) påpekar. Han menar att dilemmat med att använda 
frekvensfrågor med neutrala svar som ”ibland” är att respondenten ofta kan ta till ett neutralt 
svar då det kan upplevas som mindre ifrågasättande. Dock anser Bryman (2002) att dessa 
svarsalternativ inte alltid behöver vara negativa då de kan synliggöra en tydlig ståndpunkt. 

                                                 
12 De huvudsakliga frågor som ska ställas i det berörda ämnet vid intervjutillfället. 
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Dessutom är det svårt att veta om femåriga barn har ett sådant nyanserat tankesätt att de listar 
ut att ”ibland” kan vara ett sätt att undvika konfrontation med intervjuaren. 
 
Resultatet av pilotintervjun visade att vissa frågor inte hade direkt koppling till syftet, men var 
av relevans för att se ett mönster i barnets svar i kontrast till det litteraturen lyfter fram om till 
exempel barnets hemmiljö.  
 

Genomförande  
Ett dilemma med intervjuerna var att barnen var ovana vid att bli formellt intervjuade. Därför 
fick intervjuerna mer formen av ett ”konstlat” samtal mellan mig och barnet då jag var 
tvungen att förklara till exempel att ett inspelningsverktyg skulle vara fullt synligt för att få en 
bra ljudupptagning. Problemet med att samla samtliga barn vid ett tillfälle för gemensamma 
informationssamtal, resulterade i individuella samtal innan den faktiska intervjun. Där 
redogjordes för vad som skulle ske. Samtliga barn uttryckte att de kände spänning inför att bli 
inspelade. För att avdramatisera inspelningsutrustningen spelades det förberedande 
individuella samtalet in med samtliga barn, som de fick ta del av i direkt anslutning till 
intervjun. Dessutom fick barnen lyssna på den färdiga intervjun i efterhand. 
 
Isoleringen från övriga barngruppen var svår att göra, men löstes genom att stanna inomhus 
med barnet när resten av barngruppen och arbetslaget var utomhus. Att separera de valda 
barnen från övriga gruppen skapade inte några problem, utan det visade sig vara någonting 
som det enskilda barnet uppskattade, att det upplevdes som kvalitetstid att få sitta enskilt med 
en vuxen. Genom att sitta i förskolans ateljé/soffrum valdes en miljö som barnen var van vid. 
Dock blev det nödvändigt att vid ett intervjutillfälle att använda ett annat utrymme på grund 
av störande lek i övriga verksamheten. Barnet fick dock själv välja var intervjun skulle ske. 
För att samtalet skulle upplevas som kvalitetstid fanns ett tänt ljus i rummet. Samtliga barn 
hade erfarenhet av ett tänt ljus förknippas med lugn och samtal, någonting som underlättade 
för den valda metoden. Intervjuguiden låg synlig för att barnen skulle känna delaktighet i 
intervjuutformningen. Då bland annat observationer gjorts på förskolan vid ett flertal tillfällen 
var barnen vana sedan tidigare med synliga lappar. Barnen upplystes om att interjvun fick ta 
den tid det tog, samt att det inte fanns några ”rätt eller fel” svar betonades.  Tonvikt låg även 
på att förklara intresset för det enskilda barnets åsikter om ämnet. 
  
Tidsramen för intervjuerna varierade eftersom barnen var väldigt individuella i sitt 
förhållningssätt till frågorna som ställdes. Några svävade ut mer än andra. När samtliga 
frågorna var ställda tackades barnet för att hon/han ville delta och tillfrågades om de ville ta 
del av det inspelade materialet. Samtliga barn ville ta del av intervjuerna vilket blev ett 
populärt samtalsämne mellan barnen i efterhand. Detta kan ses om ett problem utifrån etiska 
förhållningssätt, men de övriga barnen som inte deltog i studien var föga intresserade av 
samtalen. Dessutom så var samtalen mellan de valda barnen inte av sådan karaktär att de 
inskränkte på integriteten hos varandra. Samtalen handlade om hur de tyckte det var roligt och 
konstigt att sitta själv med mig. 
 

Bearbetning av insamlad information 
Det inspelade materialet spelades upp i ett ljudredigeringsprogram som möjliggjorde lättare 
överblick av materialet. Materialet spelades upp två gånger i samband med att anteckningar 
fördes. Därefter konstruerades en tabell där barns namn samt deras svar på varje fråga 
nämndes. (Exempel: Se tabell 1). Materialet spelades upp på nytt i samband med att tabellen 
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fylldes i. Därefter gjordes sammanfattande slutsatser utifrånbarnens svar. I det sista skedet av 
utskrift av ljudinspelningen gjordes en indelning av teman utifrån de frågor och svar som 
erhållits. 
 
 
Tabell 1: Exempel på utskriftstabell 
 
Fråga Minna 

Flicka 
Niklas 
Pojke 

Lisa 
Flicka 

Julia 
Flicka 

Oskar 
Pojke 

 Konklusion 

Tycker 
du om 
böcker? 

Ja ja Ja ja ja  Samtliga 
barn tycker 
om böcker 

 
Ambitionen var att återge barnens svar korrekt och sanningsenligt utan att inkräkta på deras 
integritet. Citat i texten är inte ordagrant transkriberade. Detta för att göra texten läsvänlig och 
för att avidentifiera respektive barn genom att utesluta till exempel dess specifika dialekt. 
 

Etiska överväganden och åtgärder 
Då arbetet syftar till att hålla en god forskningsetik har jag arbetat i enlighet med 
Vetenskapsrådets etiska regler. Vetenskapsrådet redogör för fyra huvudkrav för att forskaren 
skall kunna uppnå det grundläggande individskyddskravet. Dessa krav skall i det följande 
kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet). Arbetet med studien gick i enlighet med dessa regler. Nedan finns en 
beskrivning över de åtgärder som gjorts för att studien förvärvat en etisk tyngd. 
 
För att få möjligheten att intervjua de barn som var relevanta för studien begärdes tillstånd av 
vårdnadshavaren/rna. I samarbete med handledare författades ett brev till vårdnadshavarna (se 
bilaga nr 1). Dessa delades ut av personalen. I brevet informerades det om; studiens syfte, att 
deltagandet var frivilligt, anonymt, samt att resultatet av intervjuerna enbart skulle användas i 
att besvara syftet. Vårdnadshavaren/rna fick även uppge huruvida de godkände att deras barn 
deltog eller ej. Svaren lämnades in i form av ett skriftligt intyg om godkännande, då 
vårdnadshavaren/rna kunde uppleva det besvärligt att ta kontakt via telefon. 
 
Som det redovisats tidigare har samtliga intervjusvar transkriberats, men inte citerats 
ordagrant. Detta för att bibehålla barnets anonymitet genom att avlägsna individuella 
skillnader hos barnet i forma av dialekt, språkbruk och lingvistiska skillnader/brister.  
 

Tillförlitlighet  
Detta är ett arbete rörande några enstaka barns reflektioner kring barnboken och fenomenet 
högläsning. Arbetet är tänkt att leda till en fördjupning av förståelsen kring barns syn på 
barnboken och högläsningen. Det är därmed inte meningen att fastställa eller generalisera 
resultatet på nationell nivå. Intervju som metod medför risker. Barn kan till exempel försöka 
ge ett ”rätt” svar. I vissa fall fanns ett behov av att hålla fokus då somliga barn hade svårt att 
hålla sig till ämnet. Det fanns även tillfällen då direkta tankeförslag gavs till barnen när de 
inte förstod frågan, till exempel att utveckla frågan om det intervjuade barnet brukar studera 
framsidan då han/hon väljer böcker. 
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Viss problematik framgick tydligt gällande att intervjua barn. Yngre barn reflekterar inte över 
vikten av att svara konkret på ställda frågor, intervjuaren tvingas därför följa barnet och guida 
dem fram till de relevanta svaren. En problematik med ostrukturerade intervjuer handlar om 
att frågorna kan ställas på olika sätt, i olika sammanhang samt vid olika tidpunkter och kan 
därmed leda till olika förståelse hos barnet. Risken är att intervjuaren påverkar barnet genom 
att hjälpa det att förstå och därmed påverkar barnets svar. Intervjuaren blir då i sig en felkälla 
då tolkningarna av svaren tenderar till bli alltför subjektiva. Och i kombination med 
intervjupersonernas något svårtolkade svar föreligger en risk för det Bryman (2002) kallar för 
intervjuareffekten. Denna effekt är svår att undvika vid intervjuer med barn. Det som stärker 
studien är arbetet med utrskrift. Utskrift i kombination med anteckningar angående barnets 
kroppsspråk bidrar till att fånga upp ett större spektra i barnets svar. Detta samt att barnen 
sedan tidigare är bekant med mig som intervjuare bidrar i att de gett rimliga svar. 
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RESULTAT 
 
Resultatavsnittet innehåller studiens empiriska underlag. I nedanstående kapitel redovisas 
resultatet av genomförda intervjuer. Citat som barnen gjort och som belyser syftet analyseras. 
I enlighet med barnens svar har fyra ämnesindelningar gjorts. Dessa indelningar berör barnens 
syn på barnlitteratur utifrån; Läsaren, påverkansfaktorer vid bokval, genre och könsmönster 
och litteraturerfarenhet. Under varje ämne görs konklusioner utifrån utsagor som upplevts 
som relevanta för arbetet. Samtliga svar redovisas, men citat av de svar som avviker eller ger 
uttryck för ett mönster i svaren presenteras enskilt.  
 
Barnen har fått fingerade namn. 
  

Läsaren 
Frågorna kring läsarens roll upplevdes som svårförståeliga för barnen. Det blev här 
nödvändigt att omformulera frågan genom att lägga till förslag, som till exempel ”Är det bra 
om den som läser till exempel gör roliga röster?” Detta för att underlätta för barnet att förstå 
frågan. Lisa var det barn som direkt uppfattade frågan utan omformuleringen och gav svaret:  
 

Om den kan så ska den låtsas med rösten. (Lisa) 
 

Då Lisa väljer att säga ”om den kan” så kan det tolkas som att hon har erfarenhet av vuxna 
som inte har den inlevelsen i berättelsen när de läser, eller påstår att de inte kan. Men det 
behöver inte betyda att läsandet blir mindre intressant då allt för livlig inlevelse från läsaren 
även kan förstöra koncentrationen för barnet.  De övriga barnen upplevdes, på grund av att en 
omformulering av frågan gjordes för att uppnå en individuell anpassning, förstå innehållet i 
frågan och kunde ge sina synpunkter på läsaren. 
 

Att inte prata när man gäspar… och när den gäspar då kan den sluta och prata och sen pratar 
den igen. (Minna) 

 
Det Minna berättar om kan tolkas som att en person som läser ska ha ett ”flyt” när den läser. 
Även en gäspning är någonting som distraherar henne och som antagligen hänt flertalet 
gånger då hon kommer ihåg den detaljen. Andra utsagor var att läsaren skulle vara tydlig och 
”bara läsa”. Niklas påtalar sin önskan om att den som läser, läser tydligt och ställde inte några 
större krav än så på läsaren/läsaren. Han och Oskar menar att de i stort sett bara uppskattar det 
faktum att någon läser för dem. 

 
Att den bara läser. (Niklas) 
 
Jag tycker bara om när den läser. 
 (Oskar) 

 
Att en allt för livlig fantasi hos den som läser kan förstöra upplevelsen för barnet, var 
någonting som beskrevs av ett barn. Oskar beskrev en personlig erfarenhet gällande att en 
vuxen gör röster till berättelsen.  
 

Pappa gör läskiga röster, då tycker jag inte det är kul… jag blir jätterädd. 
(Oskar) 
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Han berättar om de gånger då hans pappa läser och gör egna röster till karaktärerna. När 
rösterna blir för skrämmande upplever Oskar att det blev för obehagligt. Detta behöver inte 
innebära att upplevelsen går förlorad för Oskar, andra barn kanske skulle tycka det var 
jätteroligt om en vuxen lever sig in i berättelsen, dock har det inneburit ett obehag då han 
minns det i efterhand. 
  

Kön 
Någonting som upplevdes som lätt för barnen att reflektera kring var huruvida könet på den 
som läser har någon betydelse. Samtliga barn som deltog i undersökningen var överens om att 
könet på läsaren, om det var en man eller kvinna är oväsentligt. Dock hade Minna och Niklas 
inga svårigheter att efter ett tag av diskussion sinsemellan referera till bra sorters läsare, där 
båda könen fanns representerade. Minna hänvisade till en man medan Niklas nämner en 
kvinna.  
 

‘NN’ (mansnamn), han jobbar på (annan förskola). (Minna) 
 
Jag tycker ‘NN’ (kvinnonamn). (Niklas) 

 
Däremot fastslog de inte att på grund av att de personer de nämnde som duktiga på att läsa var 
duktiga av en specifik anledning eller just för att de var av ett visst kön. 
 

Ålder 
Resultatet visar att majoriteten av barnen ansåg åldern på läsaren vara irrelevant. Niklas 
menar att en ung läsare var att föredra, men kunde inte motivera varför. Lisa gav uttryck för 
den givna åldern för en bra läsare.  
 

Jag tycker i alla fall att man kan vara 34 år i alla fall. (Lisa)  
 
Inte heller Lisa kunde motivera sin åsikt vid förfrågan. En tolkning till att Lisa nämnde en 
specifik ålder kan bero på att det stämmer överens med någon som brukar läsa för henne. Det 
kan vara åldern på föräldrarna som hon har en positiv relation till vilket gör att hon drar en 
sådan parallell. En annan tolkning kan vara att Lisa enbart sa en ålder, som en chansning. 
Julia var det barn som hade svårast att ge uttryck för sina svar i samtliga frågor gällande 
läsaren.  
 

Ja vet inte, nej, spelar ingen roll. Nej. Nej jag vet inte13. (Julia) 
 
Hon kunde inte besvara frågan om vad som utmärker en bra läsare trots att frågan återkom 
senare i intervjun,. En orsak till detta kan vara att hon inte hade reflekterat över den frågan 
tidigare, att hon hade svårt att finna orden samt att det var för abstrakt just då.  
 

Påverkansfaktorer vid bokval 
Frågorna rörande böckers utseende upplevdes barnen ha tydliga referenser till. Samtliga 
intervjuade barn använde hela kroppen för att förklara hur de tänkte kring bilderna på 
titelsidan av böckerna. Detta genom att gestikulera eller springa till affischer som hängde i 
rummet för att peka och berätta hur deras tankegångar gick. Barnens tillvägagångssätt 

                                                 
13 Sammanställning av svar från Julia som berör kategorin läsaren. 
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gällande att välja bok betonade vikten av en tydlig framsida. Samtliga barn hänvisar till 
framsidan som informationskälla till innehållet. Lisa berättar även att hon ofta ber mamma 
eller pappa att läsa vad som stod på framsidan för att hon skulle kunna göra ett val.  
 

Det är bara för att välja boken jag vill ha. Egentligen får jag välja det och så säger mamma 
och pappa vad den heter. Sen brukar jag titta om den är rolig. (Lisa) 

 

Omslag och innehåll 
Associationen mellan bilden på boken och dess innehåll är någonting som Minna, Niklas och 
Oskar resonerar kring. Oskar berättar om sina tankegångar kring bokens framsida och 
innehåll. Han förklarar att han tittar på framsidan för att undvika böcker som han redan har 
läst. Niklas menar att han ville se framsidorna för att kunna göra ”rätt” val och att framsidan 
ofta kan hjälpa honom på rätt väg när gällande vilken bok han ska välja.  
 

Kollar på bokstäverna på boken och så ser vilken bild det är. Då förstår jag vilken bok jag vill 
ha. (Niklas)  

 
Niklas beskrev något som tyder på att han börjat erövra förståelsen för den skrivna texten. Att 
till exempel ett namn som figurerar på en bok i samband med en bild visar att det är en bok i 
en serie av flertal böcker med samma karaktär. Minna försökte beskriva sina reflektioner 
kring bokens framsida och författare.  
 

Jag kollar på bokstäverna på boken och den som har gjort den och så. Och så här att det är bra 
att kolla på de bokstäver som den har gjort… och så... och den som har gjort den, det är bra. 
Den har gjort den, boken alltså och sen väljer jag. (Minna) 

 
Detta går att tolka som att hon reflekterade över både författarskapet och att böcker med 
samma karaktär ofta har samma typsnitt på framsidan, precis så som Niklas beskrev. På detta 
vis drar hon konklusionen att om tidigare böcker varit bra så gäller det troligtvis även den 
aktuella boken. Minna reflekterade alltså över att erfarenheten av att ha läst en specifik 
författares bok sedan tidigare, kan leda till slutsatsen huruvida en bok kunde vara intressant 
för henne.  
 
När det kom till färg och form på och i böckerna var barnen överens. Samtliga barn var helt 
överens om att en bok ska ha färgglada bilder. Flera barn var överens om vikten av estetisk 
precision, att till exempel veta vilken färg en karaktär har var viktigt.  
 

Färg i bilder är viktigt, för det är sånt barn vill ha, färg är viktigt för att man vill se mycket på 
bilderna, för det vill barn. (Niklas) 

 
Niklas beskrev att barn vill se färg i böckerna eftersom de tittar på bilderna, att de inte läser. 
Samtliga flickors svar var att färg var viktigt utan någon större motivation till varför. Oskar 
hävdade att i hans mening var det väldigt viktigt att det fanns färg, för att han ville veta 
specifikt vad en karaktärs kläder har för färg.  
 
Då det handlade om huruvida det fanns böcker som inte var omtyckta var det en bok som inte 
blev omtyckt just på grund av att den var färglös i sitt innehåll. Oskar hänvisade till en bok 
som han ansåg tråkig och som han inte villa höra till slutet då den innehåller ”bara svartvita 
bilder”.  
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Mmm det finns tråkiga böcker. Det var en spion och han kunde inte säga ”Temla”. Den var 
jättetråkig. Det var inte så många bilder i den. Men vi läste inte klart den. (Oskar) 

 
Boken Oskar hänvisade till är en bok med en mycket populär karaktär, Ture Sventon. Dessa 
böcker innehåller mycket fantasi och mystik vilket kan te sig intressant för en femårig pojke. 
Resultatet visar dock att boken inte är rolig att lyssna till då den enligt honom innehåller för få 
bilder. Under intervjun framkommer det att Oskars pappa aldrig läste boken för honom, trots 
att det var pappans val av bok. Oskar menar att detta beror på att pappan trodde att Oskar 
skulle tycka om boken, vilket han inte gjorde. Även en av flickorna reflekterade kring bristen 
av färggrannhet i barnböckerna och ett minskande i intresset för boken. Under samtalet med 
Julia satt hon och bläddrade i en bok som hon uttryckligen ogillade. Det framgick att hon 
ogillade boken då bilderna hade för tråkiga färger. 
 

Men nosen är tråkig här. Hon bara, hon är så ful, som så brun. (Julia) 
 
Karaktären hon beskriver är för färglös och inte alls lika fin som grannen i boken var. 
Huvudkaraktären hade kläder som var i naturnära färger såsom brunt, mörkgrönt och beige. 
På frågan om hon hellre hade läst om grannen, svarade hon jakande medan hon strök 
fingrarna över grannens färgglada klänning. Lisa hade flera reflektioner rörande böckers 
utseende, men då hon hade svårt att minnas uppmanades hon att bläddra i en bok som hon 
ansåg vara tråkig för att färska upp minnet. Lisa börjar hastigt bläddra igenom boken, blad 
efter blad. Därefter konstaterar hon varför hon ogillar boken.  
 

Den handlar bara om båtar, jag älskar inte båtar. (Lisa)  
 
Hon berättar vidare att hennes smak var avgörande för hennes känslor inför bilderna. Hon 
menar att bilderna i boken måste föreställa sådant som hon tycker om, eller finner intressant. 
Hon tyckte inte om ”Mulle Meck14” eftersom hon inte har någonting intresse för båtar, vilket 
till stor del var bokens innehåll. Lisa uttryckte frustration kring bilderna föreställande båtar 
genom att frusta, pusta och sucka genomgående då hon bläddrade igenom boken. Det kan 
tolkas som att hon fysiskt uttryckte tristess över boken vilken hon även hanterade ovarsamt. 
 

Boklängd 
Längden på böckerna var något som barnen inte hade någon uppfattning om. När frågan 
ställdes kring en boks längd svarade samtliga barn att det inte spelade någon roll huruvida en 
bok är lång eller kort.  
 

Genre och könsmönster 
När det kom till val av olika bokgenrer gick det att se tydliga mönster när det kom till 
pojkarna. Resultatet av undersökningen visar att pojkarnas favoritböcker till stor del 
innehåller spänning som till exempel krokodiler och mörker, detektiver och hjältar. Även 
humor var populärt. Niklas beskrev en bok som han upplevde som rolig.  
 

En som har tjejkläder på sig. Fast det är en kille. Den är jätterolig… Han har blommiga 
byxor… rosa blommor på! (Niklas) 

 

                                                 
14 ” Mulle Mecks första bok: Båtar”  
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Han uttryckte stor förtjusning genom att höja rösten rejält och skratta samtidigt som han 
förklarade hur konstigt det var att en pojke hade tjejkläder på sig. Han mindes inte vad boken 
hette men kom ihåg handlingen tydligt, om hur en pojke klädde ut sig. Oskar berättade att 
Robin Hood var favoritboken då den var spännande. Flickornas smak framträdde som mer 
individuell, men med mindre fiktion i handlingen vid jämförelse med pojkarnas val. Minna 
beskrev sina favoritböcker ”Haren och sköldpaddan15” och ”Blomman i världen”. Den 
förstnämnda är en bok som har en flerdimensionell sensmoral i berättelsen, den sistnämnda 
handlar om en blomma som tragiskt nog dör på slutet.  
 
Lisa beskrev ett intresse för faktaböcker om städer och böcker om roliga djur. Faktaboken 
intresserade henne då hon skulle ut och resa och hon beskrev tydligt att det var just därför som 
faktaboken vid detta tillfälle fångade hennes intresse. Hon reflekterade alltså över att hennes 
val av favoritbok var en återspegling över det som var aktuellt i hennes liv just vid 
intervjutillfället. Julia beskrev att hon gärna läser roliga böcker, men förklarade en tydlig 
förkärlek till prinsessböcker. Det framgick då hon förklarade flertalet sagor med stor inlevelse 
som hade prinsessor som huvudperson och att hon gillade deras fina klänningar. 
 

Litteraturerfarenhet 
Resultatet visar att samtliga barn hade någon erfarenhet av att läsa/eller bli lästa för i hemmet. 
Däremot framkommer stora skillnader på svaren gällande hur ofta de läste hemma. Tre av de 
fem barnen berättade att de stort sett varje dag fick välja böcker hemma som mamma och 
pappa läste för dem. Ett barn berättade att läsning i hemmet sker ibland, ett annat barn 
berättade att läsning sker i samband med sänggåendet vilket innebar ofta. Utifrån samtliga 
barns utsagor kunde en konklusion göras att barnen lästes för i flesta fall när det kom till 
sänggåendet. Flera av barnen uppgav att föräldrarna läser för dem på kvällen efter duschen, 
eller de när ska sova.  
 
Det fanns dock ett barn som enligt hans mening inte var nöjd över frekvensen över hur ofta 
mamma och pappa läste för honom. Oskar uttryckte frustration över det faktum att hans 
föräldrar aldrig läste hemma utan hänvisade honom till tv. Han berättade även att de kvällar 
han inte duschar läser föräldrarna inte någon saga, vilket gör honom ledsen. Han poängterar 
flertalet gånger att han inte får höra sagor så ofta som han vill, vilket enligt hans önskan skulle 
vara varje dag och uttrycker även en oro över att han inte skulle lära sig läsa när han börjar 
skolan. 
 

 Tänk om jag aldrig lär mig. (Oskar) 
 
Diskussionen kring skolstarten leder till ett samtal om läsning och Oskar springer fram till 
några videofodral i en bokhylla i rummet. Han berättar själv om hur han genom att titta på 
bilden på fodralet kan förknippa den med namnet på karaktärerna, i detta fall Trazan och 
Banarne, och därmed veta filmens innehåll.  
 

Jag vet vad det här är! Trazan och Banarne. Eller jag såg det var Trazan och Banarne. (Oskar) 
 
Oskar var även det enda barnet som tveklöst svarade att han upplevde att han aldrig fick välja 
böcker hemma. De övriga barnen berättade att de ofta fick vara med och välja, men att 
mamma och pappa oftast hade det slutliga ordet. 
                                                 
15 Boken handlar om en sköldpadda och en hare som ska tävla i löpning. Haren som ses som en självklar vinnare 
förlorar mot sköldpaddan. En moral om ”sakta men säkert” går att uppfatta i innehållet i bokens berättelse. 
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Vem väljer? 
Resultatet av undersökningen visar att samtliga barn hade föräldrar som mestadels valde 
böcker i hemmet. Minna var det enda barnet som svarade att fröknarna var de som fick välja 
böcker på förskolan. Inget annat barn reflekterade över vem som fick välja på förskolan. Julia 
uppger att hon låter sin mamma välja bok men inte pappa. Detta beror, enligt henne, på att 
han har för dålig smak och för att det ofta uppstår en frustrerad situation i samband med 
bokvalet. Hon berättar hur pappa och hon kan bli så osams att hon till slut blir ledsen.  

 
Inte pappa, han får inte välja. Jag tycker inte om pappa då, han blir sur på en gång. Och då 
börjar jag grina. Pappa tycker inte som jag. (Julia) 

 
Julias berättelse kan tolkas som att pappan och hon hamnar i konflikt om vem som ska välja. 
Då Julia antagligen står på sig uppstår en konflikt dem emellan. Dessa konflikter kan vara 
orsaken till Julias aktiva val att bara låta mamma välja litteratur då konflikten med pappa är 
någonting hon inte vill uppleva igen, eller att hon är mån om att få välja själv, något som hon i 
större utsträckning får göra med mamma. 
 
Samtliga barn hade någon erfarenhet av att få välja själv, men de hade olika svar när det kom 
till hur ofta. Lisa berättar att hon alltid får välja själv, medan Oskar hävdade att han nästan 
aldrig får välja. Niklas och Minna fick välja ibland, inte alltid men ganska ofta. Det gick dock 
att utläsa från svaren att mammorna var de som oftast gav barnen större möjlighet till att få 
välja själv. Enligt Niklas så var det mamma som alltid lät honom välja själv medan det inte 
var lika självklart när pappa och han skulle läsa tillsammans. Och Julia ville helst inte att 
pappa skulle läsa för henne överhuvudtaget. När Oskar berättar om hur han inte får välja 
berättar han hela tiden om sin mamma. Att hon inte låter honom välja och att hon säger att om 
han inte duschar så får han ingen saga. Det kan tolkas som om mamma är den i familjen som 
oftast tar initiativet till läsningen med Oskar. 
 
När det kom till frågorna som berörde valfriheten kring att välja en bok hade majoriteten av 
barnen samma reflektioner kring fördelarna med att få välja själv. 

 
Att det är kul, att man får välja den man vill ha själv. (Minna) 
 
Att jag får välja roliga böcker. Lära sig skolgrejor. (Oskar) 
 
Att dom är bra. (Niklas) 
 
Jag får den boken jag vill ha. (Lisa) 
 
Vet inte. (Julia) 

 
 Fyra av fem barn beskrev det faktum att valfriheten vid eget bokval gav större makt att välja 
en bok som de tyckte om vilket gör att de hellre ville lyssna till den.  
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DISKUSSION 
 
I kommande kapitel diskuteras studiens resultat i förhållande till redovisad litteratur och 
tidigare forskning. Syftet med denna studie har varit att undersöka barns uppfattning kring 
barnböcker samt att undersöka vilka faktorer som styr deras bokval. Även läsarens påverkan 
på läsupplevelsen samt huruvida barnens läsvanor från hemmet återverkar i deras sätt att 
uttrycka sig kring böcker, har belysts. Diskussionen har indelats in i följande rubriker: 
Hemmets återverkan, synen på läsaren, tydliga tankesätt i bokvalet, könsskillnader, barns 
bokreflektioner och förskollärarens roll. Kapitlet avslutas med metoddiskussion, didaktiska 
implikationer och vidare forskning. 
 

Hemmets återverkan på barnet och läsandet 
Precis som Stukát (2005) beskriver gällande de abstrakta frågorna när det gäller frekvens så är 
problematiken inte bara hur barnet uppfattar frågan utan vilket värde orden ofta, ibland och 
aldrig har i sig. Det som är ofta för en person, kanske inte alls betyder detsamma för någon 
annan. Därför är det svårt att avgöra hur ofta barnet blir läst för i hemmet. Men det gick att 
förstå om det var tillräckligt ofta om barnet fick bestämma. I resultatet framkom det att detta 
var realiteten för majoriteten av barnen då bara ett barn uttryckte frustration över att det lästes 
för lite i hemmet. 
 
Det som Lindö (2005) oroar sig för, att barn verkar ha ett allt mer sinande intresse för böcker, 
var något som inte gällde de fem barn som ingick i denna studie. Samtliga barn talade varmt 
om böcker och hade stort intresse av att få ta del av dem. Detta kanske för att de fortfarande är 
unga och att de skillnader som sker i intresset för böcker sker hos barn som lärt sig att läsa 
och därmed ansvarar för sin egen läsning. Inom det sociokulturella perspektivet är samspelet 
mellan människa och miljö av största vikt. Förskolläraren har möjligheten att forma 
verksamheten till att detta samspel kan ske genom litteratur. Pedagogen har här en viktig roll i 
att motivera barnet till att läsa och reflektera, något som förskoleläraren kan göra även om få 
barn kan läsa innan skolåldern. Men det framgår i resultatet att grunden för läsningen är 
påbörjad hos de barn som deltog, i alla fall när det kommer till vanor kring läsandet.  
 
Samtliga barn ger uttryck för en egen individuell litteracitet. Det framkommer i de 
genomförda intervjuerna. Precis som Cairney (2003) hävdar så ser barnens erfarenheter olika 
ut på grund av individuella hemförhållanden när det kommer till läsning. Men då studien är 
kvalitativ går det inte att fastställa huruvida föräldrarnas sociala och kulturella erfarenheter 
påverkat barnen, något som även Auerbachs (1989) menar. Skillnaderna barnen emellan var 
inte stora överlag och i vissa fall skilde det mer mellan könen än på grund av barnens 
individuella läsvanor från hemmet. Samtliga barn reflekterade och kritiserade vissa inslag 
som rör deras kontakt med böcker, men några barn hade svårare att uttrycka sig än andra. 
Dock är det svårt att avgöra huruvida det beror på barnens eventuella brist på litteracitet i 
jämförelse med ett annat barn eller om barnet inte var mottagligt för reflektion just då.  
 
Ett barn hade svårt att återberätta sina reflektioner när det gäller kontakten med böcker. 
Sociokulturellt skulle det kunna förmodas att barnet inte har erfarenhet av att återberätta inre 
reflektioner, men det visade sig bero på barnets något försiktiga natur överlag, snarare än på 
till exempel ett bristande intellekt. Detta framgår tydligt då hon i det sista skedet av intervjun 
berättar hur hon hamnar i konflikt med sin pappa, något som visar att hon inte räds att stå på 
sig inom sin familj. Precis som de övriga barnen blev även barnet läst för innan sänggåendet. 
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Konflikten med pappan var alltså något som skedde i en sådan situation, något som berörs av 
Ekström och Isaksson (1997), som hävdar att en lässtund vid sänggåendet inte alls ger det 
resultat som en förälder förväntar sig, att ett barn ska somna lättare. Författarna menar att det 
snarare väcker tankeprocesser och känslor hos barnet. Att barnet i efterhand undviker att ena 
föräldern får ta del av bokläsningen vid sänggåendet belyser att barnet har tydliga kognitiva 
resurser som den tillämpar. 
 
Då studien har sin grund inom det sociokulturella perspektivet var det olyckligt att det inte 
tydligare framkom i intervjuerna huruvida läsningen hemma bara innefattar högläsning ur 
boken utan någon reflekterande samtal mellan den vuxna och barnet. Här går det att anta att 
det antagligen är få föräldrar som har i åtanke det som Jönsson (2007) påtalar, att den 
gemenskap som sker i samtalet kring boken är det som är mest givande för barnet. Denna 
reflekterande del av läsningen går att knyta till den sociokulturella teorin då vikten av 
reflektion och samspel med medmänniskan är centralt för individens lärande. Eftersom många 
vuxna läser i samband med sänggående uppstår en problematik då ett sådant samtal inte 
hjälper till att få barnet att somna. Detta dilemma gör att många barn blir utan den viktiga 
reflektiva delen av läsningen.  
 
Precis som Millard (2003) med flera beskriver har samtliga barn i undersökningen erfarenhet 
av böcker innan de börjar i förskolan. Samtliga hade erfarenheten att bli lästa för i hemmet. I 
enlighet med det sociokulturella perspektivet så fanns det skillnader att se utifrån de 
individuella erfarenheter av läsning som undersökningen visade att barnen hade fått med sig 
från hemmet. Flickorna visade sig vara de som i störst utsträckning upplevdes ha lättast för att 
diskutera och reflektera kring böcker. Här går det att dra paralleller till att de har större 
erfarenhet av att bli lästa för, något som både Elley (1992) och Taube (2007) hävdar. Dock 
går det inte att fastslå huruvida flickors egen läsning och/eller skrivning är bättre än pojkarnas 
då det skulle behövas djupare studie av dem, något som Norström (1997) beskriver. Pojkar 
upplevs enligt honom som svagare i sin litterära erfarenhet. Resultatet av undersökningen 
visar på en pojke som uttryckligen berättade om det. Hans frustration kring att inte få 
tillräckligt med högläsning i hemmet gjorde att han ofta uttryckte en frustration även kring 
läsandet, då han uttryckte sin ängslan kring att inte kunna lära sig att läsa. Men även han 
visade tydligt att han redan påbörjat grunderna för att erövra läsandet och skrivandet i 
samband med intervjun då han visade ett videofodral. Pojkens allmänna uttryck för böcker var 
inte fattigt, det som gör honom intressant beror på att han själv uttryckte en ängslan i sin 
erfarenhet med böcker och att föräldrarna, enligt honom, läste för lite. 
 

Synen på läsaren 
Det framgick under intervjuerna att det var svårt att undersöka läsarens påverkan på 
högläsningen. Särskilt då svaret på en fråga som ”hur ska en bra läsare vara?” enkelt kan 
svaras med ett ”bra”. Det var svårt för barnen att uttrycka sig kring läsaren då de gav liknande 
enkla svar. Oavsett vilken fråga som skulle ställas så menar jag att det är en svår uppgift att 
kunna erhålla relevanta svar när det kommer till läsarens påverkan. I efterhand har jag inte en 
lösning på hur man som intervjuare ska komma åt denna typ av information för att den ska ge 
en rättvis/representativ bild av en bra läsare. Enligt mina tolkningar reflekterar barn väldigt 
lite över huruvida läsaren är bra eller dålig. Men en hypotes som jag har är att en bra läsare är 
inget ett barn reflekterar över, men en dålig påverkar läsningen och blir därmed fortare 
synliggjord i ett barns ögon. Men överlag räcker det med att man som vuxen läser för ett barn 
som för sig själv. Tydligt och om möjligheten finns med inlevelse. Den som läser ska vara 
”med” i boken. Det var något som framgick i resultatet. Det är även av stor vikt att den som 
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läser gör den ansträngning som krävs för att få barnet delaktig i läsningen. I det 
sociokulturella perspektivet ligger vikten på kommunikation, det kan ske när läsning sker. 
Som vuxen läsare har vi den möjligheten att förmedla boken till barnet på ett berikande sätt. 
Detta i sin tur gör att det sker ett samspel, både språkligt och fysiskt vilket i den 
sociokulturella teorin berikar barnet i sitt lärande. Att göra roliga röster, att ha inlevelse, men 
inte för mycket var något som framkom i resultatet. Någonting som gick att tolka utifrån 
barnens erfarenheter var att föräldern och pedagogen ofta är den som väljer bok vilket ger 
konsekvenserna att barnet blir ointresserat eller känner att han/hon inte får komma till tals. I 
resultatet framkommer det att det finns böcker som inte blev utlästa på grund av att barnet inte 
fått vara med i valprocessen. Ofta görs bokvalen av de vuxna då ett barn väljer samma bok 
om och om igen, något som en vuxen kan uppleva som frustrerande och/eller tråkigt. Det som 
var intressant att ta del av var det faktumet att barnen hade god insikt om varför det var bra att 
de fick välja sina böcker själva. Samtliga barn uppgav att fördelen var att få en bok som de 
själva tyckte om, som de visste var bra. Detta kan tyda på att barn gärna väljer samma bok 
flertal gånger. Denna insikt, att se fördelen med att välja själv tyder på något som kan 
förklaras sociokulturellt. Säljö (2000) beskriver hur individens handling utgår från de tidigare 
erhållna kunskaper hon/han har och vad man medvetet/omedvetet erhållit i dessa situationer. 
Dessa erfarenheter påverkar i sin tur hur människan agerar i liknande situationer. Det kan 
tolkas då barnen ser fördelen med att få välja själv, visar att de har erfarenhet av att få valt 
själv och upplevt det positiva i det. 
 
I Boken om läsning (2006) skriver författaren om hur vuxna kan göra högläsningen så rolig 
som möjlig för båda parter. Som exempel anges hur en tråkig ”uttjatad” bok kan få en ny 
möjlighet. De beskriver hur den vuxna berättaren kan välja att göra den till sin egen genom att 
inte läsa den utifrån det skrivna ordet utan läser den tillsammans med barnet utifrån bilderna. 
På det viset kan den vuxna berika barnet på nya sätt men med en välkänd bok för barnet. Det 
är svårt att avgöra huruvida föräldrarna bara läser innantill eller om de faktiskt aktivt tar steget 
utanför det skrivna för att improvisera samtal, men enligt Ekström och Isaksson (1997) så är 
högläsningen hemma just för att barnet ska somna och inte en handling som ska återverka i att 
barnet reflekterar och inspireras.  
 
Barnen uttryckte begränsat kring sina tidigare erfarenheter med vuxna läsare. Det var två barn 
som beskrev en var sin person som de ansåg var duktiga på att läsa, eller som snarare var lite 
av favoriter när det kom till högläsning. De två personerna var verksamma pedagoger. Även 
om två barn beskrev dessa som favoriter är det omöjligt att utläsa huruvida det ena könet är 
bättre på högläsning än den andra. I det övriga resultatet framgår inte att barnen har någon 
favorit gällande högläsning och kön på läsaren, men i de flesta fall var det mamma som de 
ansåg skulle läsa. Detta kan ha sin grund i att mammorna är de som oftast läser. 
 

Tydliga tankesätt i bokvalet 
I resultatet framgår tydliga könsskillnader då det gäller genrerna i barnens bokval. I likhet 
med Collins-Standley och Gan (1996) visade resultatet att pojkarna föredrog spänning, men 
även humor fanns representerat som ett favoritinslag i de böcker pojkarna valde. Hos 
flickorna framträdde olika genrer som intressanta gällande bokvalet. Två av flickorna 
berättade om böcker med moralisk underton. En av dem beskrev dessutom en bok som 
handlade om döden, och som hon tyckte var sorglig. Ur det sociokulturella perspektivet kan 
det tolkas att flickor idag växer upp under de förutsättningarna att de har närmare till 
emotionellt uttryck. Därav har de en andra erfarenheter och relation till känslor som sorg och 
kärlek än vad pojkarna eventuellt har. En annan flicka uttryckte ett intresse för böcker om 
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prinsessor, men angav inte någon speciell titel. Ett intressant resultat som skiljer sig från de 
övriga uppgavs av en flicka som menade att böckerna gärna fick innehålla humor, djur och 
fakta. Detta svar avviker från de typiska könsmönster, när det gäller barns val av litteratur, 
som Collins-Standley och Gan uppger vara representativt för flickor.  
 
Resultatet av undersökningen visar även att samtliga barn gick efter bokens framsida för att 
skapa sig en förståelse för innehållet och därigenom ha möjlighet att söka efter böcker med en 
speciell karaktär på framsidan. Barnen uppgav att de ibland tillfrågade föräldrarna om de var 
osäkra, något som visar att barn har en förståelse för att den vuxna är en resurs i läsningen. 
Denna resurs, eller verktyg som det kallas inom sociokulturen är en viktig del i den kognitiva 
utvecklingen som sker i människan. Säljö (2000) beskriver detta fenomen: 
 

Många av de sociokulturella redskap människan utvecklat för att hantera vardagen har 
inneburit att vi i stor utsträckning neutraliserat betydelsen av vår egen skröplighet och 
bristande förmåga. För den som är svag och inte kan lyfta en sten, är hävstången en revolution 
och grävskopan ytterligare en. (s. 20) 

 
Barnen har alltså utvecklat förståelsen för att utnyttja den vuxna för att kunna använda till sin 
egen fördel. I detta fall för möjligheten att göra ett genomtänkt bokval. 
 
Något som förvånade mig var hur barn visade en tydlig integritet i sina bokval. En av 
flickorna beskrev hur vissa böcker inte får en chans om hon anser att de är helt ointressanta i 
sitt tema. Hon utgick från sig själv och kunde därmed säga att den boken inte var relevant 
läsning, då i hennes fall, båtar var föga intressant, något som många vuxna känner igen sig i. 
Detta påvisar även att hon har erfarenhet av att ha tagit del av böcker som inte varit 
intressanta då det gäller genre eller tema och att hon idag tar avstånd från sådana böcker.  
 
Andra faktorer som resultatet visar styr barnen i deras bokval var huruvida de kände igen 
karaktärerna på omslaget. Av resultatet framgår att några barn pekade på affischer och 
videofodral i rummet där vi satt. De beskrev även att genom att studera framsidan och jämföra 
om en karaktär figurerar på framsidan tillsammans med likadana bokstäver som tidigare, så 
visste de att den boken kunde vara bra, alternativt att de redan läst den. Detta är något som är 
en del av det sociokulturella fenomenet av barnets tidigare erfarenhet. Säljö (2000) beskriver 
att ”[s]om art är människan läraktig. Faktum är att det är ett av hennes mest utmärkandedrag: 
förmågan att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang”(s. 13). Det 
framgick tydligt att barnen visade tidigare erfarenhet i att välja böcker.  
 
När barnen fick berätta om böcker de inte var förtjusta i eller inte tyckte om så framkom det 
att de hade lättare att visa avsky för böcker de inte tyckte om än glädje och iver när det gällde 
favoritböckerna. En flicka, som annars inte visade så mycket känslor under intervjun, visade 
med bestämdhet att hon inte tilltalades av utseendet på en karaktär vilket gjorde att hon inte 
heller tyckte om själva boken. Här är det möjligt att anta att barns erfarenheter av tråkiga 
böcker upplevs som starkt förankrade i dem. 
 

Könsskillnader 
När barnen återberättar hur deras bokval går till återkommer reflektioner kring bilderna på 
titelsidan kontra innehållet. Det påvisar att de har en tydlig vana kring att läsa och förstår 
kopplingen mellan bild och form. Här går det att se en skillnad mellan pojkar och flickor. 
Flickorna visar sig ha lättare att förklara kopplingen mellan titel och innehåll, till och med 
författare och genre. Precis som Björklund (2008) hävdar visar detta tydligt på att barn erövrat 
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litteracitet. Dessutom gick det att utläsa ett tydligt mönster gällande att samtliga barn hade 
ungefär lika stor erfarenhet av böcker, trots olika hemförhållanden, familjekonstellationer, 
kön, personlighet och intresse. 
 
Precis som Eriksen Hagtvet (2004) poängterar är skillnaderna mellan pojkar och flickors 
litteracitet komplex att synliggöra. Det är många faktorer som påverkar vilket gör det svårt att 
utgå enbart från ett barns utsagor för att kunna fastställa huruvida det finns skillnader könen 
emellan. En möjlig slutsats utifrån resultatet kan vara att flickor har ett försprång då de visade 
tydligare tecken på att läsningen förekom dagligen i hemmet. Pojkarnas läsvanor framstod 
som mer sporadiska. Taube (2007) hävdar att det är skillnad på pojkar och flickors 
läsattityder. Men även det är svårt att avgöra utifrån de intervjuer som genomfördes.  
 
Ett resultat som inte överraskade var att en flicka uttryckte en kärlek till prinsessor. Att en 
flicka tycker om prinsessor kan tolkas mer som en regel än som ett undantag. Att detta 
mönster även dyker upp i studier i andra nationer (Collins-Standley och Gan, 1996) kan 
kanske ligga i grund för teorin att kulturen kring flickebarnet i viss mån ser likadan ut 
internationellt. Intressant var det att det bara var en av flickorna som beskrev ett tycke för 
prinsessor i böcker överlag. Att flickor även gärna läser böcker med en moralisk underton, 
eller en bok som handlar om livet och döden är förvånande då jag upplevt som blivande 
förskollärare att flickor gärna uttrycker sig positivt kring böcker med prinsessteman. Kanske 
för att dessa prinsessböcker sällan syns till inom den berörda förskolan.  
 
Att synliggöra könsskillnader är svårtolkade utifrån ett sociokulturellt perspektiv, då jag anser 
att fokus inom sociokulturen ligger mer i individen, än könets erfarenheter. Därmed går det att 
säga att alla barn visat sitt individuella uttryck för sina egna erfarenheter. Men det går att se 
könsmönster som pekar på att flickor visar något tidigare mognad än pojkarna. Det jag menar 
är det intresse som flickor visar för emotionellt innehåll och fakta i sina bokval. Resultatet 
som pekar på att flickor gärna väljer i detta fall böcker med sorg, kanske har att göra med att 
flickor växer upp under andra emotionella förutsättningar än pojkar. Det jag menar är inte att 
pojkar inte innehar samma känslor som flickor, utan att flickorna oftare ger uttryck för den 
och därmed har större sociala erfarenheter i att reflektera och relatera till andras känslor när 
det kommer till böckers karaktärer. 
 

Barns bokreflektioner 
Något som blev synligt under intervjuerna var att barnen reflekterade kring sina möten med 
böcker och hur pass stor kunskap de hade erövrat redan vid fem års ålder. Detta kan tyda på 
att barn idag har ett intresse av att läsa och att det är upp till vuxna, pedagoger som föräldrar 
att utmana barnet till att utveckla sin läsning. Att en pojke utryckte sitt missnöje med hur ofta 
det läses i hemmet och hur han reflekterar att det påverkar honom inför skolstart var ett av de 
resultat som framstod som intressant. Det upplevdes intressant att höra hur han börjat 
reflektera över hur beroende han är av de vuxna för att få ta del av böcker. Det visar även 
tydligt en insikt om att han vill ta del av böcker och vilka fördelar böcker har. Rädslan och 
frustrationen som en av pojkarna uttryckte över att inte kunna läsa när han kommer till skolan 
är intressant. Sociokulturellt går det att påstå att pojken förstått vikten av att vuxna läser för 
honom då hans enda sätt att kunna ta del av det skrivna ordet är genom samspelet med en 
vuxen. Utifrån hans uttalande så verkar han förstå att han är beroende av vuxnas läskunnighet 
för att kunna ta del av litteraturen. Något som jag tror barn sällan påtalar.  
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Förskollärarens roll 
I tidigare kapitel redovisas det att Lpfö 98 inte beskriver arbetet med litteracitet, men att den 
beskrivs indirekt. Utifrån resultatet går det att få en uppfattning om hur svårt det kan vara som 
pedagog att ta till hänsyn barnens olika intresse och person vid bokval när det kommer till 
högläsningen. Idag gör förskollärare medvetna val, men det inte är omöjligt att göra dessa val 
än mer medvetna om relevant forskning skulle intressera sig för barn och bokval. I studien 
framgår det hur pass viktig läsningen är då den hjälper barnet med lärandet av litteracitet. 
Vikten av att förskollärare aktivt arbetar med att stärka barnet i sin litteracitet går inte att 
understryka tillräckligt. Något som eventuellt kan påverka en arbetskår till att vara mer aktiv i 
denna något svårdefinierade arbete är om det skulle nämnas tydligare i Lpfö 98. Förskollärare 
förväntas idag att vara införstådda i de riktlinjer i Lpfö 98 som berör det arbete som sker i 
barnet på det vis som det påtalas om i det sociokulturella perspektivet. I Lpfö 98 beskrivs 
vikten av att barnet har ett samspel med sina kamrater och vuxna. Dagligen sker konflikter, 
samtal, lek, reflektion med mera som ligger i grund för barnets utveckling till att bli 
medborgare av det moderna samhället. Här är förskolläraren den som förmedlar goda värden 
och hjälper barnet till den reflektion som är viktig för barnets utveckling. 
 
Vikten av reflektion i samband med läsningen, är antagligen ett av många områden där 
förskolläraren har större kunskap kring än föräldern. Det är sällan som jag sett att en 
förskollärare avfärdar ett barn som poängterar, reflekterar eller diskuterar kring handlingen i 
en bok. Allt som oftast försöker förskolläraren att omarbeta en frekvent läst bok till något 
nytt. Det kan vara att försöka läsa baklänges eller försöka få barnet att ”läsa” boken själv 
genom att titta på bilderna och reflektera ur minnet.  
 
Det som är viktigt att minnas är att en förskollärare alltid kommer att vara den som har störst 
erfarenhet av att läsa för en stor mängd olika åhörare. Därmed finns möjligheten att utveckla 
kunskapen kring läsandet ytterligare för att använda det som en resurs i verksamheten, så 
länge viljan finns. Viljan finns, bara arbetsvillkoren ger det utrymme som krävs. 

 

METODDISKUSSION 
 
Tanken med att utföra ostrukturerade intervjuer var att ge barnen spelrum, att få intervjun att 
kännas okonstlad i den mån det var möjligt, samt att ta hänsyn till att barn har svårare att följa 
en röd tråd i sitt tankesätt jämfört med en vuxen. Det var dock svårt att förhålla sig till hur 
kvalitativa svaren blev, speciellt då intervjuerna skulle jämföras med varandra. Detta kan bero 
på begränsad erfarenhet av att intervjua barn, samt att intervjuer med barn överlag är 
komplicerat. 
 
Samtliga barn fick svara på samtliga frågor, men i vissa fall omformulerades frågorna i större 
utsträckning än hos andra. Detta för att barnen, trots att de var i samma ålder, hade olika 
erfarenhet av att tänka abstrakt och att reflektera. En ambition har dock varit att undvika 
ledande frågor, men i vissa fall var det svårt att inte hjälpa till så mycket att det kan upplevas 
som ledande. Dock var intervjun upplagd så att barnet alltid skulle känna att det fanns flera 
svarsalternativ och inte ett specifikt. Arbetssättet ledde till att resultatet blev barn som var 
trygga i att bli tillfrågade, som kände att det var ett samtal mellan en vuxen och dem själva 
och att just deras tankar var av stor vikt. Det var något som var av vikt i arbetet, att barnen 
skulle känna sig utvalda och speciella i positiv bemärkelse. 
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Under intervjuerna användes ljudupptagning genom mobiltelefon, ett verktyg som fungerade 
väl. En nackdel var att barnen till en början var intresserade av att utforska telefonen, men då 
jag gav dem den möjligheten avdramatiserades den och intresset försvann. Transkriberingen 
av intervjuerna blev relativt enkel och analyseringen av materialet underlättades. Vid 
transkriberingen av en ljudupptagning finns alltid risken att de gjorda tolkningarna kan vara 
felaktiga. Ambitionen var dock att minimera denna felkälla och återge svaren på ett så korrekt 
sätt som möjligt, utan att avslöja barnets identitet. Dessutom kan viktiga delar av 
kroppsspråket försvinna. Då barn ofta talar mycket med kroppen fördes anteckningar i 
intervjuguiden om eventuella förändringar i barnets kroppsspråk vilka togs i åtanke när jag 
lyssnade av all materiel. 
 
Genom att intervjuerna genomfördes i förskolemiljö handlade ytterligare en felkälla om att 
det var svårt att få sitta ostört, någonting som togs i beaktande. Det var svårt att få sitta helt 
ostört då verksamheten var tvungen att fortgå. Fördelarna var emellertid fler, då barnen var 
bekväma med att vara på ett för dem neutralt ställe. Dessutom är jag sedan tidigare känd för 
dem. 

Didaktiska implikationer och vidare forskning 
I studien blir flera frågor synliggjorda som genom djupare studier kan medverka till att 
forskningen kring barns litteracitet i ung ålder samt dess effekter på barn läsandet, skrivande 
och lärande. Att unga barn har erövrat en individuell litteracitet framträder i resultatet, men då 
komplexiteten kring hur de erövrat denna är stor så krävs det mer forskning kring hur 
familjens litteracitet påverkat barnet i sin erövring av den. Då behövs det forskning som 
eventuellt följer ett barn från förskoleåldern till vuxen ålder för att få ett vidare begrepp om 
hur hans/hennes litteracitet utvecklar sig. Även att följa ett barn som själv blir förälder för att 
förstå det ”kretslopp” som kan antas ske inom litteraciteterövringen skulle kunna vara av 
intresse. 
 
Eftersom studien var inriktad mot att finna kvalitativa aspekter var det svårt att avgöra hur 
mycket hemförhållande kontra förskolan återverkar i barnets förmåga att uttrycka sig kring 
böcker. Forskning finns men den är inte tillräckligt bred och djup idag, och det är på grund av 
att det är ett komplext ämne att forska kring. Därför vore det intressant att utveckla studien så 
att hemmets vanor framgick mer, detta för att få en djupare förståelse om hur skillnaderna kan 
se ut mellan könen, men även individuellt. Därmed är det av intresse att förstå varför föräldrar 
väljer att läsa för sitt barn. Majoriteten av föräldrarna läser böcker för sina barn, men hur 
kommer detta sig? Är det en vana? Eller en kulturell företeelse? Går det att se mönster i hur 
föräldrarnas läsvanor som barn återverkar på dem som föräldrar?  
 
Samtliga föräldrar till de deltagande barnen läser för sitt barn i samband med sänggåendet, 
någonting som framgick av forskning var att det anses olämpligt att läsa för barn när de ska 
sova och/eller varva ner. Men det är alltså då vuxna idag väljer att läsa för sina barn. Det som 
vore intressant som blivande pedagog vore att veta mer om de bästa förutsättningarna för att 
läsningen ska vara givande för det unga barnet. Detta för att högläsningen ska ske under de  
bästa förutsättningarna som finns.
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Bilaga 1 Information och medgivandeblankett 
Till vårdnadshavare på förskolan XXXXXXXXXXXX 
 
Mitt namn är Marjaana Koskinen och jag är lärarstuderande vid Högskolan i Gävle. Under 
hösten 2009 genomför jag mitt examensarbete som handlar om förskolebarns intresse att läsa 
böcker. För att kunna genomföra studien behöver jag Ditt/Ert tillstånd att göra intervjuer med 
ditt barn. 
 
Då barn idag har allt fler böcker att välja mellan finns ett intresse att förstå vad som ligger till 
grund för de val det enskilda barnet gör, samt förskolepersonalens val av böcker. Syftet med 
studien är att få en fördjupad kunskap om vilka böcker som är förekommande på en förskola 
och på vilka grunder valen har gjorts till just dessa böcker. I förlängningen kan studien bidra 
till att fler kloka val görs runtom på förskolor, för att på så vis fånga upp barnens bokintresse 
redan i tidig ålder. 
 
Studien genomförs på ditt barns förskola genom intervjuer med ett flertal barn. Deltagandet är 
frivilligt. Intervjun är utformad som ett samtal mellan mig och ditt barn som spelas in (endast 
ljudupptagning). Intervjumaterialet kommer att vara avidentifierat och behandlas 
konfidentiellt. När examensarbetskursen är avslutad kommer det insamlade materialet 
arkiveras på Akademin för utbildning och ekonomi, Högskolan i Gävle.  
 
 
Vänligen lämna Intyget om godkännande till XXXXXX XXXXXXXXX senast den 21/10 
2009. 
 
 
Kontakta oss gärna om du har några frågor angående studien. 
 
Tack på förhand för Er medverkan  
 
 
Marjaana Koskinen   Handledare: Jan Grannäs  
Tel: XXX/XX XX XXX   Tel: XXX/XX XX XX 
E-mail: XXXXXXXXXX   E-post: XXXXXXXXXX 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
INTYG OM GODKÄNNANDE 
 
Jag godkänner att mitt barn deltar i studien. 
 
 
____________________  __________  _____________________  __________ 
Vårdnadshavares underskrift      Datum  Vårdnadshavares underskrift        Datum 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 
 
LÄMNAS SENAST 21/10 200



 

  

Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Intervjufrågor till barn (strukturfrågor) 
 
Tycker du om böcker? 
Brukar du få välja böcker själv? 
Är det bra/tycker du att det är bra att få välja dina egna böcker? 
Vad tycker du är bra med att du får välja böcker själv? 
Vem bestämmer om du får välja böcker och vilka böcker? 
Hur ofta får du välja böcker? (Varje gång? Ibland? Aldrig?) 
 
Hur brukar du välja en bok? 
Är det framsidan som är viktig? 
Är det bra/viktigt att det är en fin bild på boken? 
Hur tänker du då? 
Är det bra att det finns bilder i boken? 
Är det bra om det finns färger i boken? 
Är det bra att det finns saker att göra i boken? (Sånger, lekar och ramsor.) 
 
Har du någon favoritbok? 
Vad heter den? 
Vad handlar den om? 
Är det någon som man följer i boken? 
Varför är den bra? 
Är det bilder i den? 
Är det bra eller dåligt om det är bilder i boken? 
Är den lång eller kort? Är det bra eller dåligt tycker du? 
 
Är din favoritbok: 
– spännande? 
– rolig? 
– läskig 
 
– mysig? 
 
Är det viktigt vem som läser boken till dig? 
Man/kvinna 
Ålder? 
Bra berättare? 
Hur är en bra berättare? 
 
Är alla böcker bra, eller finns det tråkiga böcker? 
Finns det någon bok som du tycker är tråkig? 
Varför tycker du att den är tråkig? 
Vilka slags böcker tycker du är bäst?  
Vad vill du helst läsa om? 
Läser du böcker hemma? 
Hur ofta? (Aldrig, ibland, Ofta, alltid) 
Vad för slags böcker läser du hemma? 
Brukar någon läsa för dig hemma?
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