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Med utgångspunkt i vårt intresse för barnlitteratur beslöt vi att genomföra en kvalitativ 
fallstudie med syftet att öka förståelsen av elevernas litteraturval till deras individuella 
läsning. Undersökningen genomfördes med intervjuer och observationer i en årskurs 2-3 
på en landsbygdsskola. Studien visar att eleverna i första hand väljer att läsa bokserier 
till den individuella läsningen i skolan och på fritiden samt att de får tips av kompisarna, 
läraren, bibliotekarien, familjemedlemmar samt media. De flesta är målmedvetna i sina 
val, andra vet inte vilken bok de vill läsa. Bokens innehåll ska vara spännande, roligt 
och läskigt och några väljer böcker på grund av att de vill lära sig något. Elevernas 
intressen speglar ofta deras litteraturval. Läraren är aktiv i sin vägledning och menar att 
eleverna bör läsa böcker där texten  inte är  för svår  eller  för lätt  men ändå utmanar 
elevernas läsförmåga. Läraren anser att det är viktigare att eleverna läser än vad de läser 
samt viktigt att stimulera elevernas intresse för litteratur och läsning. Eleverna uppfattar 
lärarens intentioner om att välja lagom svåra böcker, dock upplever de inte klassläraren 
som aktiv  vägledare.  Slutsatserna  av  vårt  resultat  visar  att  det  är  betydelsefullt  om 
läraren känner till vad som styr och påverkar elevernas val och att läraren är lyhörd för 
att på bästa sätt kunna vägleda dem till  passande litteratur. Det är också positivt om 
utbudet är stort, dock måste även utbudet vara varierat så att alla elever ges möjlighet att 
finna litteratur som matchar deras intressen och behov. Vidare är det viktigt att läraren 
motiverar sina elever till att se meningsfullheten med läsning. Som lärare kan det vara 
betydelsefullt om man kan erbjuda eleverna andra alternativ till läsning än den litteratur 
som finns tillgänglig i biblioteket med tanke på målen i svenska för årskurs 3 som delvis 
handlar  om att  eleverna skall  kunna läsa olika sorters  texter,  inte bara skönlitterära. 
Studien  pekar  även  på  att  det  som lärare  är  viktigt  att  ha  en  tillåtande  attityd  och 
uppmuntra  det  sociala  samspelet  mellan  eleverna.  Samtidigt  kan  det  vara  svårt  att 
avgöra om eleverna i det sociala samspelet diskuterar litteratur eller om en grupp elever 
pratar om annat, slutsatsen blir även därför att det är av största vikt att läraren är lyhörd 
inför sina elever. Som läraren bör man synliggöra alla sina intentioner för eleverna, det 
är till exempel positivt om man är tydlig med att eleverna kan ställa frågor och få hjälp i 
sina litteraturval.
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The starting point for this thesis is our interest in children´s literature. Therefore we 
decided  to  work  with  a  qualitative  case  study  with  the  purpose  to  increase  the 
understanding of pupils’ choice of literature in their individual reading. The research is 
based on interviews with and observations of pupils in grades 2 and 3 in a countryside 
school environment. The research shows that the pupils’ preferences are bookseries for 
their  individual  reading  in  school  and  leisure  time.  The  pupils  get  suggestions  for 
choosing books from their friends, teacher, librarian, family members and the media. 
Most pupils are decisive in their choices and others do not know what book to read. The 
content of a book should be exciting, fun and scary. Some choose a book because they 
want to learn something. The interest of a pupil often mirrors their choice of literature. 
The teacher plays an active role and thinks that students ought to read books where the 
text is neither too difficult nor too easy but still challenges the pupils’ ability to read. 
Primarily the teacher thinks that it is more important that pupils are reading then what 
they read. Further, it should stimulate the pupils’ interest in literature and reading. The 
pupils are aware of the teachers intentions in choosing books on a challenging level, but 
they don´t see the class teacher as an active guide. The conclusions of our research show 
that it is important that the teacher knows what determines and affects pupils choice and 
that the teacher is attuned so the teacher can guide them to the appropriate literature. It 
is positive if the range is large,  however, the supply must also be varied so that all 
pupils  have  the  opportunity  to  find  literature  that  match  their  interests  and  needs. 
Moreover, it  is important that the teacher motivates their pupils so they find reading 
meaningful.  As  a  teacher,  it  may  be  important  if  you  can  offer  the  pupils  other 
alternatives than the literature available in the library in view of the grade 3 objectives 
in Swedish who partly contains if the pupils can read different kinds of texts, not just 
literary. The study also points at that as a teacher it is important to have a permissive 
attitude  and  encourage  the  social  interactions  between  students.  While  it  may  be 
difficult to determine whether pupils in the social interaction are discussing literature or 
if a group of pupils talking about other things, the conclusion is also because it essential 
that the teacher is responsive to their pupils. As a teacher you should point out all your 
intentions for the pupils, it is, for example, positive if the teacher had made clear that 
the pupils can ask questions and get help in their selection in literature. 
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1 Bakgrund

I kursplanen i svenska återfinns skönlitteratur under rubriken  Ämnets syfte och roll i  
utbildningen  (Skolverket, 2007). Där beskrivs skönlitteratur som en del av kulturarvet 
samt  som kunskapsförmedlare  och  förmedlare  av  värderingar.  Under  samma  rubrik 
framställs även att skönlitteraturen och språket är viktigt för elevers identitet,  för allt 
arbete  i  skolan  samt  för  elevernas  fortsatta  liv  och  sysselsättning.  Eftersom 
skönlitteratur  och språket  är  centralt  menar  vi  att  det  är  av största  vikt  att  eleverna 
känner motivation och läsintresse. Det kan kopplas till Ingvar Lundberg1 som belyser 
betydelsen av att eleverna känner intresse och läsglädje för att kunna utvecklas till goda 
läsare. Ett strävansmål i kursplanen i svenskämnet i skolan är att eleven utvecklar sin 
fantasi och vilja att lära genom att som lärare låta dem läsa litteratur på egen hand och 
av eget intresse. Vår tolkning av kursplanen är att läraren har som uppgift att ge sina 
elever rika möjligheter till individuell läsning samt låta dem välja litteratur utifrån sina 
intressen. Lundberg tar upp att det är viktigt att inspirera och motivera sina elever till 
läsning  samt  att  en  skicklig  pedagog  bör  ha  goda  kunskaper  i  barn-  och 
ungdomslitteratur samt kulturkompetens för att kunna vägleda eleverna till meningsfull 
litteratur.  Med  utgångspunkt  från  kursplanen  i  svenska  samt  Lundbergs  föreläsning 
utvecklades en nyfikenhet hos oss kring litteraturens betydelse i skolan. Nyfikenheten 
förvandlades så småningom till inspiration och motivation att genomföra en studie med 
elevers  bokval  i  centrum.  Avsikten  med  en  studie  kring  elevers  bokval  är  att  öka 
förståelsen för vilken litteratur eleverna väljer till den individuella läsningen, främst när 
det  gäller  läsning  i  skolan  men  även  på  fritiden.  Om vi  som lärare  känner  till  hur 
eleverna tänker kring det egna litteraturvalet erhålls större möjlighet att kunna stötta, 
inspirera och vägleda eleverna till läsning. 

I Vetenskapsrådets rapportserie,  Från gymnasium till  förskola,  tar Arfwedson (2006) 
upp att det inte finns så mycket forskning att tillgå kring yngre elevers val av litteratur, 
då tidigare svensk forskning till största delen fokuserat på andra problemområden såsom 
läsutvecklingen hos barn, lästekniker och läsebokstexter. Trots, eller på grund av, att 
ämnet är tämligen outforskat väcktes en hel del frågor hos oss. Vi ställde oss frågande 
till  hur  elever  tänker  kring  sina  bokval  till  den  individuella  läsningen.  Vad  väljer 
eleverna att läsa? Väljer de skönlitterära böcker eller läser de helst serietidningar vid 
den individuella  läsningen?  Finns  det  några  faktorer  som påverkar  elevernas  val  av 
litteratur? Får de hjälp och tips av någon eller inspireras de av miljön runtomkring dem 
såsom,  tv,  dataspel,  lärare,  kompisar  eller  föräldrar?  Hur uppfattar  eleverna  lärarens 
intentioner och vägledning? 

1 Professor emeritus Ingvar Lundberg, föreläsning: Att lära läsa, Högskolan i Skövde, 070905.
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2 Syfte och frågeställningar

Studiens  övergripande  syfte  är  att  öka  förståelsen  kring  de  yngre  elevernas  val  av 
litteratur  till  den  individuella  läsningen.  Detta  vill  vi  nå  genom  att  intervjua  och 
observera  eleverna  i  en  specifik  klass  i  årskurs  2-3  i  samband  med  deras 
biblioteksbesök. Vidare är syftet att observera och intervjua elevernas klasslärare om 
hennes  intentioner  och  vägledning  vid  elevernas  litteraturval  för  att  kunna  urskilja 
likheter och skillnader i uppfattningarna. 

• Vad  väljer  eleverna  att  läsa  och  hur  går  de  tillväga  vid  det  individuella 
litteraturvalet? 

• Varför gör eleverna de val de gör?
• Vilka  intentioner  har  läraren  när  det  gäller  elevernas  litteraturval  till  den 

individuella läsningen och hur vägleder hon sina elever? 
• Hur uppfattas lärarens intentioner och vägledning av eleverna?
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3 Teoretiska utgångspunkter

Teorigenomgången behandlar främst olika forskares men även författares åsikter och 
resonemang  om elevers  litteraturval.  De  teoretiska  utgångspunkterna  har  delats  in  i 
rubrikerna  elevernas  litteraturval  och tillvägagångssätt  samt lärares vägledning och 
intentioner. Dessa rubriker är indelade i underrubriker för att göra teorigenomgången 
överskådlig.

3.1 Elevers litteraturval och tillvägagångssätt
Underrubrikerna  till  elevers  litteraturval  och tillvägagångssätt  är  litteraturval  utifrån  
högläsning,  olika  teman,  kön  samt  spännande  och  roligt  innehåll,  vad  och  vilka 
påverkar elevernas val?,  pojkar och flickors bokval,  anpassad text,  bokslukaråldern,  
läsmiljö samt läsargemenskap.

3.1.1 Litteraturval  utifrån  högläsning,  olika  teman,  kön  samt 
spännande och roligt innehåll
Jönsson (2007) har genomfört en studie kring litteraturarbetets möjligheter. I studiens 
undersökningsklass  använde  man  sig  av  boklistor  som  läraren  och  eleverna  kallar 
”bokböcker”. Jönsson menar att boklistorna i bokböckerna visade att en del elever läser 
böcker de haft som högläsningsbok i klassrummet. Det gick även att skönja olika teman 
i elevernas bokval som till exempel att en elev väljer böcker som handlar om sport, som 
till exempel böcker om Kasper och hans fotbollsspel, och en annan väljer enbart roliga 
böcker.  Ett  vanligt  bokval  i  Jönssons  undersökningsklass  är  roliga  böcker.  Eleverna 
visar varandra roliga böcker, skrattar,  läser för varandra och samtalar. Eleverna läser 
även gärna spännande böcker som till exempel äventyrsböcker. Även Kåreland (2001), 
Allard, Rudqvist & Sundblad (2001) och Ekström & Isaksson (1997) menar att elever 
gärna väljer spännande och roliga böcker. Malmgren (1997) har genomfört en studie på 
åtta elevers litteraturläsning på mellanstadiet. Hans studie pekar på att spännande böcker 
är populära att läsa. Kåreland (2001) vidareutvecklar begreppet spännande och förklarar 
att det kan vara svårt för vuxna att förstå vad ett roligt och spännande innehåll innebär 
för en elev. Det som eleverna kan tycka är spännande behöver inte alls stämma med vad 
vuxna anser vara spännande. Därför kan det ibland vara svårt för vuxna att sätta sig in i 
vad eleverna menar med att en bok är spännande. Brink (2005) har genomfört en studie 
i  år  1-3 samt  år  6  som behandlar  genusperspektivet  i  elevernas  bokval.  Enligt  hans 
studie spelar elevens kön in när de väljer vilken litteratur de skall läsa. 
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3.1.2 Vad och vilka påverkar elevernas val?
Arfwedson (2006) menar  att  texter som elever känner igen har positiv betydelse för 
utvecklingen till att bli en god läsare. Allard mfl (2001) och Lindö (2005) har liknande 
tankegångar. De tar upp att elever gärna väljer böcker som de känner igen, till exempel 
genom  att  böckerna  gått  som tv-serie  eller  att  någon  läst  böckerna  högt  för  dem. 
Ekström  &  Isaksson  (1997)  menar  att  elever  gärna  väljer  böcker  som  textmässigt 
innebär en liten utmaning. Texten får gärna vara uppdelad i stycken och omslaget måste 
inspirera eleven till att vilja läsa. Det är även viktigt att omslaget stämmer väl överens 
med litteraturens innehåll. Enligt Allard mfl (2001) och Arfwedson (2006) grundar även 
eleverna  sina  litteraturval  utifrån  vilka  intressen  de  har.  Lindö  (2005)  beskriver  att 
elever ofta väljer böcker som en vän har rekommenderat eller böcker som ingår i en 
serie som gör att eleven bli nyfiken på nästa bok. Andra orsaker enligt Lindö (2005) 
som styr elevernas bokval är att eleven vill lära sig något, att han/hon blir nyfiken på att 
läsa en bok genom att läsa på bokens baksida, bläddra i boken och titta på bilderna. Det 
kan också vara så att eleven helt enkelt känner för att läsa en rolig bok och därför väljer 
en bok med roligt innehåll. 

Eleverna i Jönssons (2007) undersökningsklass visar varandra sina bokval och samtalar 
med  varandra  men  verkar,  enligt  Jönsson,  ändå  inte  påverkade  eller  inspirerade  av 
varandra  i  sitt  eget  val  av  litteratur  till  den  individuella  läsningen.  Eleverna  väljer 
böcker utifrån egen åsikt, smak och förmåga, utan diskussioner med kompisar. Läraren i 
undersökningsklassen  har  intentioner  om att  eleverna  ska  få  läsa  mycket  och  ofta. 
Jönsson diskuterar kring lärarens intentioner och menar att det kan ses som en form av 
tvång. Jönsson tar upp frågorna; Vågar eleverna säga om de inte vill läsa? Är fri läsning 
verkligen fri läsning utifrån ett elevperspektiv sett? 

3.1.3 Pojkar och flickors bokval
Underökningsklassen i Jönssons (2007) studie visar på en skillnad mellan pojkar och 
flickors bokval. Pojkarna väljer ofta böcker som handlar om pojkar, till skillnad mot 
flickor som väljer böcker som handlar om både pojkar och flickor. Brinks (2005) studie 
visar  samma  sak  som  Jönsson,  nämligen  att  pojkarna  väljer  böcker  med  manliga 
huvudpersoner  och  att  flickorna  väljer  böcker  med  både  manliga  och  kvinnliga 
huvudpersoner. Brink drar slutsatsen att det är mer accepterat av samhället att flickor 
läser om pojkar än att pojkar läser om flickor. Vidare har Elaine Millard, refererad i 
Arfwedson (2006), genomfört en läsarundersökning i år 2, 4 och 6. Hon kommer fram 
till att det inte skiljer sig så mycket i pojkar och flickors läsintresse. Däremot menar hon 
att  det  finns  skillnader  mellan  pojkars  och  flickors  värderingar  av  texters  innehåll. 
Kanske  är  det  så  att  pojkarna  får  fel  böcker  i  skolan?  Vidare  ifrågasätter  Millard 
läsningen i skolan och menar att  pojkarna uppfattar  litteraturläsning som en feminin 
aktivitet. Hon anser att pojkar i de tidigare skolåren tycks behöva böcker med manliga 
hjältar i böckerna medan flickorna ofta väljer gulliga böcker med förmänskligade djur. 
Pojkarnas bokval är dessutom mer varierade än flickornas. Ju äldre eleverna blir, desto 

4



otydligare blir  denna uppdelning av pojkar och flickors  bokval enligt  Millard.  Även 
Molloy (2002) är inne på samma spår som Millard, med tanke på att hennes studie av 
litteraturläsning i fyra högstadieklasser visade att pojkarna såg litteraturläsning som en 
kvinnlig aktivitet. Ewald (2007) har genomfört en studie som behandlar lärare, elever 
och litteraturläsning i grundskolans mellanår. Hennes studie visar på en stor spridning 
när det gäller elevernas litteraturval, läsintressen och läsvanor. Dock ser hon en skillnad 
mellan pojkar och flickors bokval. Pojkarna i hennes undersökning läser gärna fantasy, 
krigsskildringar  och  historiska  äventyrsberättelser.  Texterna  handlar  då  ofta  om 
handling,  tävling  och  kamp.  Flickorna  väljer  att  läsa  om  relationer,  känslor  och 
moraliska svårigheter.

3.1.4 Anpassad text
Allard mfl (2001) har skrivit ”Nya Lusboken – en bok om läsutveckling” som fungerar 
som  en  handledning  till  lärare  som  arbetar  med  läs-  och  skrivinlärning.  Boken  är 
uppbyggd i olika steg som lärare kan se i elevers läsutveckling. Bedömningarna görs 
kontinuerligt i det dagliga arbetet. Författarna beskriver att när eleverna har kommit till 
punkt 122 så känns det inte alltid lätt för eleverna att läsa alla de böcker som de vill läsa. 
Det är vanligt att man som lärare ibland får höra av eleverna att de inte vill läsa alls. 
Allard mfl (2001) och Lundberg (2005) anser att det är mycket individuellt om en bok 
upplevs som svår eller  lätt  att  läsa.  Det är  viktigt  att  böckerna inte  är för svåra för 
eleverna  eftersom  det  kan  innebära  att  läslusten  dör.  Upplevelsen  av  den  egna 
läsförmågan bestäms av om individen tycker sig kunna läsa de böcker som han eller hon 
vill läsa. Lite för svåra böcker som handlar om en elevs specialintresse kan läsas om 
intresset är tillräckligt stort. Som lärare är det viktigt att hjälpa eleverna som befinner 
sig i detta stadium att hitta roliga böcker med, för den enskilda eleven, anpassad text för 
att läsutvecklingen skall skrida framåt. Enligt Lindö (2005) finns det alltid elever som 
har svårt att finna litteratur som matchar deras repertoar. Hon menar att om texten och 
läsarens register står för långt ifrån varandra får läsaren svårt att ta till  sig och tolka 
texten och handlingen. Vidare anser författaren att den enda vägen till den individuella 
läsningen är att låta dessa elever uppleva högläsning och boksamtal. 

3.1.5 Bokslukaråldern
Wåhlin  &  Asplund  -  Carlsson  (1994)  menar  att  barn  i  åldern  9-12  år  är  de  mest 
ambitiösa läsarna, de befinner sig i den så kallade ”bokslukaråldern”.  Undersökningar 
visar att nästan alla barn i den åldern är bokläsare och många av dem läser riktigt många 
böcker.  Dock  visar  Ewalds  (2007)  studie  att  relativt  få  elever  i  hennes 
undersökningsklasser är ”bokslukare”. Allard mfl (2001) och Jönsson (2007) beskriver 
att elever i ”bokslukaråldern” ofta bestämmer sig för att läsa böcker av samma serie 
eftersom det är en form av trygghet att de redan är bekanta med huvudpersonerna och 
miljön. När det gäller handlingen i bokserierna så skiljer sig den endast marginellt från 

2 Punkt  12  innebär  att  eleven  läser  minst  3-4  ord  i  följd  i  böcker  och/eller  texter,  inom  deras 
erfarenhetsvärld, innan de fastnar.
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bok till bok. Detta innebär att eleverna har en förförståelse för de böcker de läser, vilket 
gör det enklare för dem att avläsa orden. Allard mfl (2001) beskriver att när eleverna 
kommit till punkt 18a3 på läsutvecklingsschemat så fungerar ofta läsningen endast för 
en speciell genre av böcker. De läser ofta bokserier som till exempel alla hästböcker de 
kommer  över.  Det  är  inte  ovanligt  att  eleverna  visar  en  ”smalhet”  i  sitt  bokval. 
”Smalheten” i bokvalet är naturlig och är av stor vikt vad gäller att läsutvecklingen ska 
fortsätta framåt. När det gäller denna ”smalhet” i bokvalet så kan det se mycket olika ut 
beroende på vilken elev det handlar om. Vissa elever har ett specialintresse, till exempel 
dinosaurier  medan  andra  föredrar  en  viss  genre  av  böcker.  Donald  Fry,  refererad  i 
Malmgren (1997), och Allard mfl (2001) menar att bokslukarfasen verkar ut sig själv 
efter en tid. Han menar att eleverna förr eller senare kommer att tröttna på ”smalheten” i 
bokvalet. Enligt Allard mfl (2001) kan detta ske redan innan eleverna går ur årskurs 3. 
Dock  anser  Lindö  (2005)  att  man  som lärare  inte  ska  ställa  sig  helt  passiv  till  att 
eleverna endast väljer att läsa böcker ur samma bokserier, utan man ska utmana och 
locka eleverna till läsning som utvidgar deras repertoar.

3.1.6 Läsmiljö
Enligt Arfwedson (2006) bör både förskolan och skolans miljö bestå av mängder av 
litteratur  och  olika  slags  texter.  Den  litterära  hemmiljön  har  även  inverkan  på  hur 
eleverna  utvecklar  och  uppfattar  sin  läsaridentitet.  Han  menar  att  en  rik  text-  och 
språkmiljö är den första förutsättningen för att elever ska bli intresserade av att läsa. 
Jönsson (2007) är inne på samma linje som Arfwedson. Hon anser att utbudet av böcker 
inverkar starkt på elevernas bokval. Det optimala är om skolan har ett rikt utbud av 
litteratur  samt  om  läraren  har  goda  kunskaper  i  barnlitteratur,  då  erhålls  goda 
möjligheter för läraren att hjälpa eleverna att hitta passande böcker. Chambers (1994) 
skriver också att chanserna att hitta passande litteratur ökar om bokbeståndet är stort. 
Samtidigt menar han att ett stort utbud inte automatiskt innebär att eleverna hittar en 
bok de vill läsa. Bland utbudet måste det även finnas litteratur som matchar elevernas 
intressen  och  behov.  Jönsson  (2007)  förklarar  att  man  kan  kringgå  problemet  med 
begränsat utbud och att det inte finns passande litteratur till alla elever genom att låta 
eleverna  ta  med  böcker  hemifrån.  Lindö  (2005)  diskuterar  läs-  och  skrivkultur  och 
menar att varje skola borde ha en gemensam arbetsplan. Hon anser att det handlar om 
att skapa läslust, ha stort utbud av litteratur, ha gemensamma rutiner med högläsning, 
läsning i grupp, individuell (tyst) läsning, boksamtal och reflekterande skrivning samt 
att lärarna lockar eleverna till nya läsupplevelser.

3.1.7 Läsargemenskap
Hepler & Hickman (1982/2001: 280) refererad i Jönsson (2007) diskuterar begreppet 
läsargemenskap. Utmärkande för läsargemenskap är att det ofta uppstår samtal kring 
böcker eleverna sinsemellan. De tipsar varandra om böcker som är ”bra”, ”spännande” 

3 Punkt  18a innebär  att  eleven  läser  med behållning bokserier  och liknande utan bärande  bilder,  där 
handlingen okomplicerat förs framåt, dvs. klassiskt bokslukande.  
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och  ”intressanta”.  Eleverna  som  ingår  i  en  läsargemenskap  stödjer  varandra  i  sin 
läsning. Miljön där läsargemenskap råder är en miljö där skönlitteratur, skrivning och 
samtal värderas. Kommunikation och dialog är nyckelord och mycket betydelsefullt för 
elevernas intresse för litteratur och läsning. Arfwedson (2006) är inne på samma spår 
som Hepler & Hickman, hon anser att eleverna bör ges rika möjligheter till växelverkan 
med varandra  och med  läraren  kring texter.  Chambers  (1994)  menar  att  elever  ofta 
rekommenderar varandra böcker rent spontant, men att det även är positivt om eleverna 
ges möjlighet att tipsa varandra under lektionstid. Författaren föreslår att tre eller fyra 
elever får presentera varsin litteratur för de övriga i klassen. När de är klara med sin 
presentation är det öppet för kamratarena att ställa frågor. Detta för att få eleverna att 
dela med sig av sina läsupplevelser  samt för att  de ska utveckla  kamratinflytandet i 
klassen. Lundberg (2005) anser att en faktor för elevernas lust till  att  läsa är hur de 
påverkar och stimulerar varandra. 

Enligt  Fast  (2008) så används begreppet  literacy alltmer  i  litteraturdiskussioner.  Det 
finns dock många meningsskiljaktigheter  om hur literacy ska översättas till  svenska. 
Begreppet  literacy  står  traditionellt  som  rubrik  för  läsande  och  skrivande.  Men 
begreppet  är  dynamiskt  vilket  innebär  att  fler  betydelse  av  begreppets  innebörd 
successivt läggs till. Exempel är språkets muntliga sida samt multimodala texter vilket 
är texter som blandar bilder och tryckt text. Den dynamiska delen av literacy inkluderar 
skriftspråkliga aktiviteter. Literacy står då för en process där läsaren utför en praktisk 
tillämpning snarare än att endast betrakta en färdig text. Fast (2008) och Olin-Scheller 
(2007)  menar  att  i  en modern  betydelse  av literacy  refererar  begreppet  även till  ett 
sociokulturellt perspektiv, där man tar hänsyn till sociala, institutionella och kulturella 
värden.  Detta  resulterar  i  att  literacy  tenderar  att  bli  alltmer  kontextbundet.  Olin-
Scheller (2007) beskriver att för barn och unga är den sociala dimensionen med sina 
tolkningsgemenskaper  särskilt  betydelsefull  eftersom  de  upplever  delaktighet  och 
gemenskap, värden som är väsentliga i unga år.

3.2 Lärares vägledning och intentioner
Lärarens  vägledning  och  intentioner  har  delats  in  i  underrubrikerna  lärarens  val,  
lärarens roll, vägleda elevers bokval samt arbeta med boklistor.

3.2.1  Lärarens val
Chambers (1993) menar att när en lärare väljer litteratur till högläsning eller väljer ut en 
bok som alla elever i klassen ska läsa tyst, brukar valet vara en blandning mellan gamla 
favoriter och nya böcker som de fått upp intresset för. Det kan fungera väl men det 
innebär inte automatiskt att eleverna börjar läsa litteraturen läraren valt ut. Som lärare är 
det av största vikt att komma ihåg att all läsning är beroende av tidigare erfarenheter. 
Författaren menar att lärare måste fråga sig själva vad och vilka böcker deras elever 
behöver läsa.  Vad som är viktigt  för elever att  läsa beror på lokala  omständigheter, 
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tidigare erfarenheter och på elevernas egenskaper. Dessutom bör läraren diskutera med 
sina kollegor vilka böcker eleverna bör läsa. Lindö (2005) menar att det är viktigt att 
lärarna väljer böcker till  högläsning och individuell  läsning som passar elevgruppen. 
Det är positivt om handlingen i litteratur är av sådan natur där eleverna känner igen sig 
samtidigt som den ska utmana deras föreställningsvärld. 

3.2.2 Lärarens roll
Smith (2000) menar att när en elev lär sig att läsa är lärarens roll helt avgörande. När 
eleven successivt inträder till de läskunnigas gemenskap är behovet stort av en ledare 
som guidar och skapar gynnsamma förutsättningar för elevens fortsatta läsutveckling. 
Lärarens attityd till  läsning i allmänhet och en nybörjares läsning i synnerhet har en 
grundläggande betydelse för vad eleven i framtiden kommer att associera till läsning. 
Chambers (1994) och Smith (2000) poängterar att en av lärarens viktigaste uppgifter är 
att  skapa  en  klassrumsmiljö  som bidrar  till  meningsfulla  läsaktiviteter  och  där  man 
frivilligt och utan bedömningskrav kan utveckla sin läsning. Smith (2000), Lundberg 
(2005) och Taube (Skolverkets rapport nr 78) tar upp vikten av att eleverna motiveras 
till att se meningsfullheten med läsningen. Läraren bör peka på att läsning inte endast är 
att ljuda bokstäver utan att det även är en njutning och glädje samt en källa till fakta och 
information.

Lundberg  (2005)  och  Allard  mfl  (2001)  menar  att  en  förutsättning  för  ett  positivt 
läsintresse är att eleven har en god läsförståelse. Detta uppnås genom träning i många 
timmar. Denna träning kan inte bara ske på skoltid utan måste även ske på elevernas 
fritid. Lundberg (2005) anser vidare att läraren bör leda eleven genom en spiralliknande 
utveckling där läsförståelsen ger glädje som i sin tur ökar läsförståelsen och så vidare. 
Allard mfl (2001) tar upp att eleverna har stora möjligheter till god läsutveckling ifall de 
väljer att läsa fler kapitelböcker ur samma serie. Arfwedson (2006) och Kåreland (2001) 
menar att lärares förhållningssätt och deras kunskap om litteratur formar undervisningen 
samt påverkar eleverna. Lärarens roll anses som avgörande för vad eleverna lär sig. 

3.2.3 Vägleda elevers bokval
För att föra in eleverna till ett regelbundet läsande menar Smith (2000) att det är av stor 
vikt att de läser böcker som verkligen intresserar dem. En nybörjare i läsandets konst 
dras lätt in i de fängslande äventyr eller medryckande rim som en bok kan innehålla. 
Detta gör att nybörjaren associerar läsande till något lustfyllt och spännande. Lärarens 
uppgift blir bland annat att vara lyhörd mot eleverna och ta till vara deras intressen. 
Chambers (1994) tar upp att det finns en rad andra tillvägagångssätt för vuxna som vill 
vägleda elever att välja litteratur. Den vuxna, i det här fallet läraren, kan vara med och 
påverka vilka böcker som köps in till skolan, skylta med dem, läsa högt och samtala om 
litteratur, få eleverna att diskutera med varandra om böcker, att låta dem möta författare 
och använda boklistor.
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Allard mfl (2001) tar upp att det finns en risk att de som hamnar i bokslukaråldern tidigt 
ger  upp  läsandet.  Det  gäller  därför  att  vara  uppmärksam.  Dessa  elever  behöver 
vägledning och hjälp för att hitta passande texter som de uppskattar. När man vägleder 
eleverna i bokvalet måste man utgå från elevernas egna val utifrån deras intresse, behov 
och lust. Ett problem är de elever som inte väljer alls.  Pedagogen, eller den berörda 
vuxna personen, får  då pröva sig fram genom att  läsa för eleven,  berätta  innehållet, 
kanske läsa en hel bok, från början till slut. Det kan ta tid att nå fram till och skapa 
engagemang hos en del elever. Ett annat problem pedagoger bör vara uppmärksamma 
på är de elever som bara vill läsa serietidningar. Att läsa serier är enklare än tv-läsandet 
och  bokläsandet  eftersom  bilderna  bär  texten.  Risken  finns  att  eleverna  fastnar  i 
serietidningsläsandet. Då är det viktigt att som lärare vägleda eleverna in i bokläsandet 
genom att erbjuda eleverna läsmässigt mer krävande serier. Lärarna i Ewalds (2007) 
studie menar att de inte hinner sätta sig in i barn- och ungdomslitteratur vilket kan bidra 
till svårigheter med att vägleda eleverna i litteraturvalen.

Arfwedson (2006) belyser att svaga läsare, varav många pojkar, ofta ser sig själva som 
icke läsande personer. Det kan vara svårt att motivera dessa svaga läsare till  läsning 
eftersom de ofta uttrycker att det är tråkigt att läsa böcker och att de allra tråkigaste 
böckerna är de som finns i skolan. De kan även börja ogilla den lärare som försöker 
förmå dem att läsa böcker. Allard mfl (2001) poängterar vikten av att eleverna får välja 
fritt. ”Lust kan inte tvingas fram, men man kan ge möjlighet till denna upplevelse” (s. 
85). 

3.2.4 Arbeta med boklistor
Som tidigare nämnts så använde sig undersökningsklassen i Jönssons (2007) studie av 
små  skrivböcker  som  de  antecknar  alla  böcker  de  läst  i.  Dessa  bokböcker,  menar 
Jönsson, kan  ligga  till  grund  för  samtal  mellan  lärare  och  elev  samt  vid 
utvecklingssamtal med föräldrarna.  Med hjälp av listorna kan läraren följa elevernas 
bokval, de kan till exempel i och med listorna upptäcka att eleverna läser om en bok 
eller om de väljer att läsa en viss genre. Listornas information ger läraren möjlighet att 
hjälpa varje enskild elev, både i bokval och i läsning. Även Chambers (1993) framhåller 
att det är positivt att göra en förteckning som visar vilken litteratur eleverna läst. Han 
menar att boklistorna hör ihop med hur man utvecklar elevers medvetenhet om böcker. 
Eftersom all  läsning  bygger  på  tidigare  läsning  är  det  självklart  till  fördel  om den 
vägledande läraren känner till vad eleverna läst innan. 
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4 Metod

I  denna  del  presenteras  tillvägagångssättet  av  undersökningen samt  etiska  riktlinjer. 
Rubrikerna  är  följande:  metodval,  urval,  genomförande,  analys,  trovärdighet  samt 
forskningsetik. Dessa metodval utgör en grund för att undersöka samt besvara studiens 
syfte.

4.1 Metodval
För att få en klar struktur på metodvalet samt att läsaren enkelt ska hitta i denna del har 
texten delats in i underrubriker. Dessa är: kvalitativ metod, fallstudie, observationer och 
intervjuer.

4.1.1 Kvalitativ metod
Starrin och Svensson (1994), Kvale (1997) och Sharan (1994) menar att en kvalitativ 
studie  är  inriktad  på att  förstå,  analysera  samt  tolka  ett  resultat  till  skillnad  mot  en 
kvantitativ studie som är inriktad mot att mäta de resultat som framkommer i studien. 
Kvale (1997) och Sharan (1994) redogör för att kvalitativa och kvantitativa metoder är 
verktyg men att dessa verktyg har olika kompetenser beroende på vilka forskningsfrågor 
som ställs. Starrin och Svensson (1994) menar att en kvalitativ metod lyfter fram djupet 
i det insamlade materialet och har förmågan att korrigera gamla stagnerande kunskaper 
och dess envisa förmåga att utmåla sig som obestridbar fakta. Då vi på förhand inte 
hade förförståelse om ämnet, det vill säga elevernas val av litteratur till sin individuella 
läsning, var det mer fruktbart att välja en kvalitativ metod. Vi valde att genomföra en 
kvalitativ studie då vårt syfte är inriktat  på att få en djupare förståelse kring elevers 
bokval och en pedagogs intentioner när det gäller elevers litteraturval. Om syftet istället 
hade varit att till exempel fastställa hur många elever som läser en speciell bok/genre 
(kvantifiera) hade en kvantitativ metod varit att föredra. 

4.1.2 Fallstudie
Sharan  (1994)  beskriver  att  en  fallstudie  är  en  undersökning  av  en  specificerad 
företeelse, till exempel ett händelseförlopp, en person eller en social grupp. Det som 
vanligen styr fallstudieforskaren är frågor som rör process (varför eller hur något sker) 
och frågor som rör förståelsen (vad, varför och hur). Denna studie är inriktad på en 
specifik företeelse som innebär att vi vill ta reda på vad elever väljer att läsa vid den 

10



individuella  läsningen,  varför  de  gör  dessa  val  samt  en  lärares  intentioner  med 
individuell läsning. Vårt motiv är att förstå, tolka och analysera en särskild händelse, 
nämligen elevers litteraturval vid individuell läsning, vilket tyder på att studien är en 
kvalitativ fallstudie. Enligt Sharan (1994) kan alla verktyg för insamling av information 
användas  i  en  fallstudieundersökning  såsom  observationer,  intervjuer  samt 
textdokument (till exempel individuella utvecklingsplaner och verksamhetsplaner). Vi 
har begränsat vår studie till att endast använda observationer och intervjuer. Detta för att 
vi ansåg att det gav tillräckligt underlag för studien.  

Fallstudieforskning är ostrukturerad vilket betyder att det inte finns några regler eller 
bestämda  tillvägagångssätt  som  man  kan  följa  under  undersökningens  gång.  Dock 
utgick vi från några specifika riktlinjer i vår fallstudieundersökning. Vi var styrda av 
vårt syfte och hade gjort upp en mall över hur arbetet skulle gå till. Vi valde att börja 
med observationerna på biblioteket för att lättare kunna interagera med informanterna. 
Vi  hoppades  även  att  observationerna  skulle  förmedla  intryck  för  eventuell 
improvisation vid intervjuerna. Efter observationerna skulle eleverna intervjuas medan 
de hade sina intryck från biblioteket aktuella. Klassläraren skulle intervjuas när dennes 
arbetsschema tillät  det.  Sharan (1994) menar att forskare är det  främsta instrumentet 
både för insamling och för analys av informationen. En svårighet med att själv vara det 
främsta instrumentet är att det kräver träning i att observera och intervjua. Forskaren är 
dessutom helt utlämnad till sin egen finkänslighet under hela undersökningsprocessen. 
Man måste vara medveten om att forskaren kan begå misstag och att han/hon kan låta 
personliga värderingar färga undersökningen. Vidare framhåller Sharan att ett mänskligt 
instrument inte är mer otillförlitligt än något annat instrument. Dock kan en svårighet 
för  många  nybörjare  inom  kvalitativ  forskning  vara  att  ”läsa”  informationen. 
Fallstudieforskare måste kunna tolerera mångtydighet, vara en sensitiv observatör och 
analytiker men han/hon måste även vara bra på att kommunicera. Han/hon måste skapa 
en god kontakt med de berörda, ha bra frågor och kunna lyssna uppmärksamt.

4.1.3 Observationer
Stukát (2005) menar att observationer är ett lämpligt verktyg då man vill undersöka hur 
människor agerar i olika situationer. Han redogör för att fördelen med observationer är 
att man får kunskap som är direkt införskaffad från en speciell situation. Det ser vi som 
en mycket stor fördel med tanke på studiens syfte. Nackdelen med observationer enligt 
Stukat (2005) är att det är tidskrävande samt att det är svårt att observera individers 
känslor  och  tankar.  Ytterligare  en  nackdel  enligt  Stukat  (2005)  kan  vara  att  den 
observerade gruppen inte känner sig avslappnad då de vet om att de blir observerade. 
Sharan (1994) menar att forskaren måste vara väldigt sensitiv under observationerna. 
Observatören  måste  nämligen  känna  av  när  det  är  tillfälle  att  vara  tydlig  i  sin 
observation  respektive  mer  diskret.  Vi  var  medvetna  om  det  Stúkat  och  Sharan 
beskriver  om  förutsättningarna  vid  en  observation.  Därför  agerade  vi  diskret  och 
försökte undvika att påverka eleverna.
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4.1.4 Intervjuer
Kvale (1997) anser att intervjuer är ett unikt och effektivt verktyg när det gäller att ta 
reda på de intervjuades tankar och erfarenheter. Vi utgick från Doverborg & Pramling – 
Samuelssons (2000) riktlinjer då vi använde intervjuer för att få en djupare förståelse för 
elevernas resonemang kring sina val av litteratur och för att få en uppfattning av en 
pedagogs  intentioner  med  elevers  litteraturval  till  den  individuella  läsningen.  Vi 
genomförde enskilda intervjuer för att få fram hur en enskild elev samt lärare förhöll sig 
till en viss företeelse utan att influeras av andra. Den kvalitativa intervjumetoden hämtar 
sin  information  direkt  från  informanterna  och  presenterar  intervjuobjektets 
vardagssituation. (Kvale, 2007). Doverborg & Pramling - Samuelsson (2000) berättar 
hur viktigt  det  är  att  skapa en avslappnad och förtroendeingivande intervjusituation. 
Reglerna  är  enkla,  god  kontakt  ger  mer  information,  dålig  kontakt  ger  mindre 
information. Vi praktiserade Doverborg & Pramling - Samuelssons (2000) råd för att 
uppnå en avslappnad intervjusituation och agerade lugnt och tryggt för att avdramatisera 
situationen.  Stúkat  (2005)  menar  att  en  lyckad  intervjusituation  förutsätter  hög 
koncentration från intervjuaren. Det gäller nämligen att förstå vad informanten menar 
samt våga improvisera  vid behov.  En nackdel  enligt  Stukát  (2005) är  att  författarna 
aldrig  kan vara säkra  på att  informanterna  svarar  ärligt  i  en  intervju.  Vidare menar 
författaren att det är en fördel att använda både observationer och intervjuer i en studie 
eftersom observationen ger författarna en möjlighet att ta reda på om de intervjuade 
agerar på samma sätt under intervjun som under observationen. 

4.2 Urval
Studien genomfördes i form av en fallstudie i en klass 2-3 med 19 elever på en liten 
skola på landsbygden i Västra Götaland. Skolan består av olika klasser som ser ut på 
följande sätt: F-1, 2-3, 4 samt 5-6. Den utvalda skolan satsar mycket på elevernas läs- 
och skrivfärdigheter.  Varje termin genomförs  en läs- och skrivvecka då alla  skolans 
elever läser och skriver hela veckan. De äldre eleverna läser även för de yngre eleverna 
regelbundet och i schemat ingår 150 minuters läsning per vecka. Urvalet gjordes också 
på grund av att  skolan har  ett  skolbibliotek  som klassen besöker  en gång i  veckan 
tillsammans med sin klasslärare. 

Anledning  till  valet  av  skola  var  att  en  av  oss  hade  anknytning  till  den  genom 
lärarutbildningen, hon var därför bekant med eleverna och klassläraren. Stukát (2005) 
samt  Doverborg  &  Pramling  -  Samuelsson  (2000)  poängterar  vikten  av  att  ha  god 
kontakt med informanterna för att öka tillförlitligheten i studien. Ytterligare en orsak till 
att vi valt just den här klassen är att det är en årskurs 2-3, vilket betyder att de flesta 
eleverna har kommit en bit i sin läsning. Läraren valdes helt naturligt i hennes egenskap 
av  klassens  lärare.  Klassläraren  påbörjade  sin  3-åriga  utbildning  till  lärare  inom 
matematik och de naturorienterade ämnena år 2000 och har sedan sin examen varit 
verksam på  den  utvalda  skolan.  Sedan  augusti  2008  har  läraren  varit  ansvarig  för 
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urvalsklassen. Urvalet till intervjuerna baserades på de förfrågningar som var inlämnade 
till klassläraren. Vi valde slumpvis ut sammanlagt 11 elever för att få ett representativt 
urval.  Intervjuerna genomfördes  med fem elever  ur 2:an,  tre  pojkar  och två flickor, 
dessa  benämns  i  resultatet  som pojke  A-C,  8  år  samt  flicka  A-B,  8  år.  Resterande 
intervjuer  genomfördes  med  årskurs-3-eleverna,  två  pojkar  och  fyra  flickor,  vilka 
benämns som pojke A-B, 9 år samt flicka A-D, 9 år. Vad gäller observationer så valde 
vi  att  inte  göra  något  specifikt  urval.  Istället  observerades  klassen,  klassläraren, 
bibliotekarien samt miljön i sin helhet. 

4.3 Genomförande
För att  få  en klar  struktur i  texten är  genomförandet  uppdelat  med underrubrikerna: 
förberedelser, observationer samt intervjuer. 

4.3.1 Förberedelser
För att ta reda på hur intervjufrågorna kan tolkas rekommenderar Bell (2000) att göra en 
pilotstudie.  Detta  ansåg  även  vi  vara  en  viktig  del  i  processen  för  att  bland  annat 
upptäcka om vissa frågor inte är relevanta för undersökningens syfte. Vi genomförde 
därför  en  pilotstudie  på  ett  av  våra  egna  barn  i  motsvarande  ålder.  Pilotstudien 
analyserades  noggrant efteråt  och resulterade i  att  frågorna uppfattades  och tolkades 
utav den intervjuade på ett sådant sätt som vi ansåg gynnade studien. Inför studiens 
genomförande  hade  vi  regelbunden  kontakt  med  klassens  ansvariga  klasslärare.  Vi 
diskuterade studiens innehåll och upplägg på genomförandet. Klassläraren fick ta del av 
elevernas  intervjufrågor.  Vidare  fick  klassläraren  ta  del  av  sina  egna  frågor,  för  att 
kunna förbereda sig inför intervjun. Innan besöket ägde rum försäkrade vi oss om att 
läraren och eleverna var införstådda med vad vi skulle göra, vi hörde oss också för så att 
vi hade tillgång till en ostörd plats till de separata intervjuerna. Förfrågan lämnades till 
elevernas vårdnadshavare där de fick möjlighet att godkänna om eleven fick delta/inte 
delta i studien (se bilaga 1). Samma dag som studien genomfördes presenterade vi oss 
och vår studie för eleverna innan biblioteksbesöken och eleverna fick i samband med 
presentationen möjlighet att ställa frågor.

4.3.2 Observationer
Observationerna genomfördes av båda författarna vid två tillfällen då eleverna klassvis 
har  boklån  i  skolans  bibliotek.  Vi  valde  att  placera  oss  vid  två  olika  avdelningar  i 
biblioteket.  En placering blev vid faktaböcker och serieböcker.  Vid denna avdelning 
fanns även barnböcker som handlade om djur, ljudband och en del vuxenböcker. Den 
andra  placeringen  blev  i  barnbokshörnan,  där  det  fanns  både  bilderböcker,  lättlästa 
barnböcker samt barnböcker med svårare text. Dock var vi inte bundna till dessa platser, 
utan rörde oss diskret omkring i lokalen.  Vi observerade biblioteket och dess upplägg, 
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bibliotekarien, läraren men främst eleverna och deras litteraturval. Enligt Stukát (2005) 
är  en vanlig  osystematisk  observation ett  utmärkt  komplement  till  intervjun.  Vid en 
osystematisk observation kan man på ett mer fritt sätt observera de frågeställningar som 
ska besvara studiens syfte. I vårt fall innebar det att vi befann oss i biblioteket för att 
skaffa  oss  en  helhetsbild  över  elevernas  val  av  böcker  avsedda  för  den  enskilda 
läsningen. Vi rörde oss bland eleverna för att höra deras resonemang om böcker såväl 
med varandra som med lärare och bibliotekarie och förde löpande anteckningar kring 
situationen.  Tiden  uppmättes  till  cirka  20  minuter  per  biblioteksbesök.  Efter  denna 
osystematiska observation förflyttade vi oss till det rum som var avsett för intervjuerna.

4.3.3 Intervjuer
Intervjufrågorna utformades som Doverborg & Pramling - Samuelsson (2000) beskriver 
viktigt, vilket är att ställa öppna frågor för att inte styra eller leda in barn på ledande 
svar.  Vid  intervjutillfällena  närvarade  båda  författarna.  Den  ena  författaren  kunde 
koncentrera sig på att intervjua samtidigt som den andra författaren kunde fokusera på 
elevernas och pedagogens kroppsspråk samt föra anteckningar kring kommunikationen 
(Arfwedson,  2005).  Mp3-spelare  användes  för  inspelning  av  intervjuerna.  Eleverna 
informerades  noga  innan  intervjuerna  påbörjades  att  samtalet  spelades  in  och  vi 
uppfattade att  alla  de intervjuade eleverna var positiva och att  de inte gjorde någon 
större notis kring inspelandet.  Vid intervjutillfällena utgick vi från samma frågor (se 
bilaga  2)  men  följdfrågorna  tedde  sig  lite  olika  beroende  på  vad  eleverna  svarade. 
Intervjuerna  skedde  efter  biblioteksbesöket.  Sharan  (1994)  menar  att  när  det  gäller 
intervjuer så kan det styrda samtalet (intervjun) bli bättre ifall miljön är tillitsfull. Vidare 
menar Doverborg & Pramling – Samuelsson (2000) att det är viktigt att miljön är trygg 
när  man  intervjuar  barn.  Med utgångspunkt  i  Sharan  och  Doverborg  & Pramling  – 
Samuelssons åsikter valdes en avskild, och för eleverna känd plats, för intervjusamtalen. 
För att öka stämningen och göra miljön mer inbjudande tändes även några värmeljus på 
bordet.  Intervjutiden  uppmättes  till  ungefär  5  minuter  per  elev.  Intervjun  med 
klassläraren  genomfördes  efter  de  båda  observationerna  i  biblioteket  och  när  alla 
elevintervjuer var fullföljda och tog cirka 20 minuter.

4.4 Analys
Direkt  efter  observationstillfällena  diskuterade  och  transkriberade  vi  det  insamlade 
materialet.  Även  intervjuerna  lyssnades  av  och  transkriberades.  Därefter  började  vi 
sammanställa materialet.  Doverborg & Pramling - Samuelsson (2000) menar att man 
behöver  analysera  och  tolka  det  individerna  har  uttryckt  för  att  kunna  ha  nytta  av 
intervjuer  och  för  att  förstå  forskningsproblemet  bättre.  Vi  analyserade,  tolkade  och 
jämförde  elevintervjuerna,  lärarintervjun och observationerna  för att  urskilja  likheter 
och skillnader för att få en förståelse för elevernas litteraturval. Stukát (2005) anser att 
de insamlade intervjusvaren kan kategoriseras efter de svar som framkommer för att få 
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överblick över resultatet samt för att underlätta det fortsatta arbetet med studien. I vårt 
fall innebar det att vi sorterade det insamlade materialet i olika teman utifrån studiens 
frågeställningar. Teman som vi funnit är sorterade i rubrikerna: elevernas litteraturval, 
elevernas  tillvägagångssätt,  lärarens  intentioner  och  vägledning  samt elevernas  
uppfattning  av  lärarens  intentioner.  Samtliga  rubriker  är  i  sin  tur  indelade  i 
underrubriker.  

4.5 Trovärdighet
Det  är  viktigt  att  bestämma  kvalitén  i  en  undersökning,  därför  granskas  innehållet 
utifrån  de  vedertagna  forskningsmetodiska  begreppen  reliabilitet,  validitet  och 
generaliserbarhet.  Med  hjälp  av  dessa  synliggörs  och  diskuteras  undersökningens 
styrkor och svagheter för att fastställa studiens tillförlitlighet (Stukát, 2005 och Bell, 
2000). Denna studie bygger på intervjuer med barn och klasslärare samt observationer. 
Stukát (2005) menar att i en studie måste flera parametrar stämma för att intervjuerna 
samt  observationerna  ska  ge  tillförlitlig  information.   Det  är  inte  självklart  att  alla 
förutsättningar varit optimala vid studiens undersökning, det är snarare troligt att så inte 
har  skett.  Vi  de  aktuella  intervjutillfällena  närvarade  vi  båda  två  vilket  för 
respondenterna kan ha upplevts som en trängd och utelämnad situation. En av oss var 
dock känd för respondenterna vilket  borde dämpa risken. Ytterligare finns det ingen 
garanti för att respondenterna tolkat frågorna adekvat, såväl respondent som intervjuare 
kan ha brustit i sin fokusering, vilket kan ha resulterat i missvisande svar som påverkar 
resultatet,  vilket  även  Stukát  (2005)  tar  upp.  Vid  observationen  på  biblioteket  kan 
eleverna ha agerat på ett annat sätt än brukligt på grund av vår närvaro. Dock ska ingen 
av  dessa  eventuella  svagheter  överdrivas.  Vi  var  visserligen  två  mot  en  vid 
intervjutillfällena,  men vårt  lugna beteende samt att  en av oss kände respondenterna 
skapade sannolikt en trygg miljö. Frågorna var sakligt ställda och svaren indikerade att 
respondenterna hade förstått.  Dessutom överrensstämmer flera av intervjusvaren med 
biblioteksobservationen vilket talar för en förhållandevis hög reliabilitet. 

Hög reliabilitet säkerställer dock inte hög validitet. Vi kan nämligen inte vara säkra på 
att  respondenterna  svarade  ärligt  på  intervjufrågorna.  Givetvis  inte  i  avseende  att 
vilseleda oss i vår undersökning utan för att respondenterna haft skiftande ambitioner 
med sina svar. Somliga har helt enkelt gått in för det medan andra inte har brytt sig lika 
mycket. Som respondent kan man även i sympati med intervjuaren ge de svar som man 
tror att intervjuaren önskar höra. Det går att motverka dessa problem men aldrig helt 
lösa dem.  Främst  gäller  det  att  skapa en trygg och förtroendeingivande miljö  under 
intervjusituationen.  Sedan  gäller  det  att  vara  medveten  om problemet  och  beskriva 
eventuella felkällor i rapporten (Stukát, 2005).

För  att  studien  ska  komma  till  sin  rätt  är  det  av  stor  vikt  att  föra  ett  resonemang 
angående  vem  resultatet  gäller  för.  En  skevhet  i  denna  studie  kan  vara  att 
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undersökningsgruppen är relativt homogen. Vi har endast undersökt elever från en och 
samma skola på landsbygden vilket får till  följd att en generalisering är riskabel och 
missvisande.  Materialet  kunde förmodligen  ha fått  en djupare bild  om studien  även 
genomförts i en större stad. Fler intervjuade barn hade naturligtvis bidragit till en mer 
utförlig studie. Kvale (1997) nämner dock för att få svar på det man vill veta ska man 
intervjua så många som det  behövs.  I  vår  studie  innebar  det  att  11 respondenter,  1 
klasslärare  och  observationer  kring  aktuell  situation  gjorde  att  vi  fick  svar  på  de 
frågeställningar som vi hade kring vårt ämne, nämligen elevers individuella bokval.  

4.6 Forskningsetik 
För forskning  inom samhällsvetenskap  och humaniora  finns  särskilda  krav att  följa. 
Dessa  är  antagna  av  Humanistisksamhällsvetenskapliga  forskningsrådet 
(Vetenskapsrådet,  2007).  Kraven  säkerställer  att  etiska  dilemman  undviks  samt 
garanterar  individskyddskrav.   Dessa  krav  presenteras  med  begreppen 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet  syftar  till  att  berörda  får  information  som är  relevant  för  deras 
deltagande. För denna studie innebar det att vi tog kontakt med berörd skola och lärare 
för att få tillstånd att genomföra undersökningen. Vidare har elevernas vårdnadshavare 
fått  ta  del  av  studiens  innehåll  och  syfte  i  form  av  ett  formulär.  Där  kunde 
vårdnadshavarna  ge  sitt  medgivande  alternativt  nekande  till  elevernas  deltagande  i 
undersökningen. 

Samtyckeskravet ser till att informera de som ska bli intervjuade om studiens syfte samt 
berätta om att deras deltagande är frivilligt. Innan varje intervju frågade vi eleverna om 
det gick bra att vi fick intervjua dem samt om de var redo. 

Konfidentialitetskravet begär att personuppgifter förblir hemliga och att material som 
kan spåras till en individ inte kan spridas till obehöriga. Således har vi valt att i denna 
studie inte namnge berörd skola, lärare eller elever för att på så vis bevara anonymiteten 
av de intervjuade. 

Nyttjandekravet ser till att det insamlade materialet enbart får användas i den beforskade 
situationen. Därför presenterade vi oss för klass 2-3 och berättade om vår studie och vad 
den syftade till.  Vid detta tillfälle berättade vi även hur eleverna mer konkret skulle 
påverkas  av  vår  forskning  och  förberedde  dem  på  de  väntande  intervjuerna  och 
observationerna.  Det  är  av  största  vikt  att  informera  tydligt  om studiens  syfte,  hur 
studien skall genomföras samt hur den information som eleverna ger vid intervjuerna 
skall användas. Eleverna måste känna trygghet i att den information de delar med sig av 
endast används för forskningsändamålet. 
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5 Resultat

För att kunna förstå resultatet inleds avsnittet med en bakgrund. Vi har sorterat analysen 
av materialet i teman, dessa temarubriker är följande: elevernas litteraturval, elevernas 
tillvägagångssätt, lärarens vägledning och intentioner samt elevernas uppfattningar om 
lärarens vägledning och intentioner. För att göra resultatet mer överskådligt har vi valt 
att  sätta  underrubriker  på  nämnda  rubriker.  I  resultatet  nämns  eleverna  med  kön, 
bokstav och ålder (se 4.2) och klassläraren samt bibliotekarien benämns med nämnda 
titlar. För att bibehålla informationen från studiens faktiska källa har vi valt att ta med 
några citat från de intervjuade eleverna samt från klassläraren. En  sammanfattning av 
resultatet och slutsatser avslutar resultatdelen.  

5.1 Bakgrund
Biblioteket är beläget på skolan och eleverna besöker det en gång i veckan för att låna 
böcker att ta med till klassrummet eller hem. Eleverna får låna högst fyra böcker men 
får även välja att inte låna några böcker alls  och böckerna kan läsas i skolan och på 
fritiden. Både skolan och allmänheten har tillgång till biblioteket men på skilda tider. 
Trots  att  bibliotekslokalen  är  förhållandevis  liten  rymmer  den  ändå  cirka  10  000 
boktitlar. Förutom böcker finns det tidningar, ljudböcker på CD och ”talböcker”, som är 
behovsanpassade och som riktar sig till synskadade och/eller andra med läshandikapp. 
När det gäller utbudet av utländsk litteratur så är det mycket begränsat av utrymmes- 
och ekonomiska skäl. Dock tar bibliotekarien hem utländsk litteratur vid förfrågan. Vid 
elevintervjuerna ställde vi en indirekt fråga (se bilaga 2) för att öppna upp intervjun, 
därefter ställde vi de frågor som direkt var avsedda för att belysa studiens syfte. Svaren 
visar att eleverna generellt tycker att det är roligt och lustfyllt att läsa. ”Man slappnar av 
och tycker att det är spännande och sånt” (Flicka D, 9 år). 

5.2  Elevernas litteraturval 
Här  beskrivs  vad  eleverna  väljer  att  läsa  vid  den  individuella  läsningen. 
Underrubrikerna är bokserier populärast samt litteraturval till läsning i skolan och på 
fritiden. 
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5.2.1 Bokserier populärast
Elevernas intervjusvar samt observationerna beskriver att eleverna väljer faktaböcker, 
bokserier,  (böcker  som  ingår  i  en  serie,  till  exempel  böckerna  om  Lasse-Majas 
detektivbyrå av  Martin  Widmark),  roliga  historier,  sex-  och  samlevnadsböcker, 
serieböcker samt bilderböcker. Främst vill eleverna läsa bokserier, till den individuella 
läsningen. ”Jag tycker om att läsa böcker om Moa och Simon. Det är ett par kusiner. 
Dom är alltid ute på äventyr. Det är spännande” (Pojke A, 9 år). Trots att bokserier läses 
så frekvent nämner klassläraren inget om detta under intervjun. Faktaböcker är vanligt 
förekommande och väljs främst av pojkar. Exempel på faktaböcker är Gamla vapen av 
Will Fowler,  Andra världskriget av Christine Hatt och  Guinness rekordbok av Craig 
Glenday. Elever sitter även tillsammans och läser i sex och samlevnadsböcker såsom 
På tal om sex som är skriven av Robie H Harris och Dan Höjers  Lilla snippa boken. 
Hos flickorna kan vi se att läsning av bokserier, som till exempel  Paula gillar fotboll 
skriven av Ursel Scheffler, är vanligast.

5.2.2 Litteraturval till läsning i skolan och på fritiden
När eleverna lånar böcker för att läsa i klassrummet eller hemma är varken faktaböcker 
eller sex- och samlevnadsböcker vanligt förekommande. ”Ja, just det jag måste ju låna 
en bok som jag kan läsa i” säger en pojke B, på 8 år när han står med två faktaböcker i 
famnen.  I  intervjuerna  berättar  majoriteten  av  eleverna  att  det  inte  är  någon  större 
skillnad på vad de väljer att läsa hemma eller i skolan. Två elever ser dock skillnad på 
sitt läsande. Den första eleven är pojke C, 8 år som menar att han inte läser böcker så 
ofta på fritiden, istället använder han datorn när han letar information om sina intressen. 
Under  intervjun  berättar  han  ”Och  då  brukar  jag  läsa  på  Internet  om  BMX  och 
skateboard och få tips och så, och ibland letar jag efter böcker inne på datorn också”. 
Den andra eleven är flicka B, 9 år  som berättar  att  hon,  utöver  böcker,  läser  Julia-
tidningar på fritiden. 

5.3 Elevernas tillvägagångssätt
Hur  eleverna  går  tillväga  i  och  med  deras  litteraturval  redovisas  i  denna  del. 
Underrubrikerna  är  tips  från  kompisarna,  läraren,  bibliotekarien,  familjemedlemmar 
samt media,  de flesta  är  målmedvetna  – andra vet  inte  alls,  spännande,  roligt  och  
läskigt, läsa för att läsa sig något samt val utifrån intressen.

5.3.1 Tips  från  kompisarna,  läraren,  bibliotekarien, 
familjemedlemmar samt media
Observationerna visar att alla elever i hög grad är aktiva under biblioteksbesöket. En del 
elever  är  tillsammans  och  letar  böcker,  medan  andra  går  fram  till  olika  hyllor  i 
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biblioteket själva och väljer bland utbudet. Ett par elever väljer att sätta sig tillsammans 
i en soffa och bläddra i boken På tal om sex av Robie H Harris och sitter sedan en stund 
med boken och fnittrar och bläddrar. Många elever väljer att titta på och bläddra i de 
böcker som stod uppställda med framsidan utåt i fönstret och i hyllorna. Ett stort antal 
elever  tar  fram böcker  ur  hyllorna  och  bläddrar  och tittar  i  de olika  böckerna.  Vid 
intervjuerna  nämner  flera  elever  att  de  väljer  en  bok  genom att  titta  på  böckernas 
framsida,  baksida  och  genom att  bläddra  i  dem.  Observationerna  åskådliggjorde  att 
eleverna ofta visar varandra sina egna val av böcker. Vidare visar observationerna att 
det ofta uppstår samtal kring olika böcker både om bokens innehåll och om den var bra 
eller inte. Vanligt förekommande är att de tipsar varandra om litteratur att läsa till den 
individuella läsningen. Eleverna verkar påverkade av kompisarnas synpunkter och tips 
när det gäller  det  egna litteraturvalet,  vilket  vi  även kan koppla till  intervjuerna där 
många elever berättar att de ofta får tips av kompisar på böcker som de kan låna. Av 
intervjun med klassläraren framgår det att hon är medveten om att elevernas val till stor 
del  påverkas  av  kompisarna.  Vid  observationerna  framkommer  det  att  några  elever 
väljer böcker utifrån olika tv-program som till exempel  Lasse-Majas detektivbyrå. En 
åttaårig  flicka (A) nämner  denna titel  under  intervjun och förklarar  att  Lasse-Majas 
detektivbyrå är en bok som visades på TV:n, som julkalender, för några år sedan. 

5.3.2 De flesta är målmedvetna – andra vet inte alls
Vid  intervjun  med  klassläraren  framkommer  det  att  hennes  uppfattning  är  att  flera 
elever vet vilken bok de vill ha och att de målmedvetet letar rätt på den; ”En del vet 
precis  vad  dom  vill  läsa,  dom  går  till  den  hyllan  direkt”  säger  klassläraren. 
Elevintervjuerna bekräftar lärarens uttalande: ”Jag går och tittar och jag brukar gå fram 
till dom spännande böckerna och titta där efter en bra bok som är inne”(Pojke A, 9 år). 
Observationerna visar att de flesta eleverna vet vad de vill ha, samtidigt som det finns 
några som flackar runt i lokalen utan att leta reda på en passande bok. Ett exempel på en 
elev  som inte  är  målmedveten  är  en  flicka  med  invandrarbakgrund  som mest  irrar 
omkring i biblioteket under biblioteksbesöket. Hon är inte särskilt intresserad av att leta 
litteratur och lånar inte med sig någon bok. Istället suckar hon lättad när det är dags att 
lämna biblioteket. Under intervjun uppger flickan att hon tycker om att läsa litteratur 
samtidigt som hon upplever läsningen som jobbig och irriterande.

5.3.3 Spännande, roligt och läskigt 
Enligt observationerna grundar eleverna sina val huvudsakligen på att bokens innehåll 
är  spännande,  roligt  och  läskigt.  Detta  bekräftas  såväl  av  klassläraren  som flertalet 
elever under intervjuerna. ”Det kan vara spännande ibland och ibland kan man lånat 
roliga böcker och gapskrattat så man knappast inte kan sluta” (Flicka C, 9 år). Enligt 
observationerna är Den mystiske pissaren av Ulf Palmenfelt en mycket populär bok som 
flera  elever  väljer  att  läsa  tillsammans  under  biblioteksbesöket.  Även  böcker  med 
Bellman-historier är populära bland eleverna.  Under intervjuer nämner flera elever att 
det tycker om böcker med läskigt innehåll. Flicka B, 9 år, förklarar varför hon tycker 
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om läskiga böcker: ”Man brukar få kalla kårar eller rysningar å sen... nja, jag tycker om 
det bara”.  Kalla kårar av författaren Grete  Sonne är ett  exempel  på spännande och 
läskig litteratur som en elev lånar med sig hem.

5.3.4 Läsa för att lära sig något
Några elever menar att de väljer en bok på grund av att de vill lära sig något. Det kan till 
exempel handla om att få tips och idéer på olika skateboardtricks för att bli bättre på att 
åka. Det är främst pojkar som svarar att de läser böcker för att de vill lära sig något. En 
åttaårig pojke (B) berättar att han väljer böcker som gör det möjligt för honom att lära 
sig läsa bättre. Hans medvetenhet om att han inte har kommit så långt i sin läsutveckling 
gör att han väljer böcker med mycket bilder och lite text. 

5.3.5 Val utifrån intressen
Klassläraren förklarar även att de flesta eleverna väljer en bok utifrån sina intressen, 
vilket  hon anser  är  viktigt.  Under  elevintervjuerna  berättar  flera  elever  att  de väljer 
böcker som är direkt kopplade till deras intressen, till exempel hästböcker eller böcker 
som handlar om fotboll. En populär bokserie (se 5.2.1), enligt observationerna, är Paula-
böckerna av Ursel Scheffler, som till exempel  Paula gillar fotboll. Dessa böcker läser 
både pojkarna och flickorna.

5.4 Lärarens vägledning och intentioner
Nedan  presenteras  lärarens  vägledning  och  dennes  intentioner  vad  gäller  elevernas 
litteraturval  och  individuella  läsning.  Texten  har  delats  in  i  underrubrikerna  aktiv  
vägledare, inte för svårt och inte för lätt, att eleverna läser är viktigare än vad de läser  
samt väcka intresse.

5.4.1 Aktiv vägledare
Under intervjun tar klassläraren upp flera exempel på hur hon hjälper och vägleder sina 
elever  till  den  individuella  läsningen.  Detta  verifieras  under  observationstillfällena. 
Observationerna visar även att bibliotekarien är aktiv och att klassläraren tar hjälp av 
henne vid några tillfällen. Vid intervjun berättar klassläraren hur viktigt det är att ha 
tillgång till duktig bibliotekarie. Hon menar att bibliotekarien är en viktig resurs när de 
gäller de elever som inte vet vad de vill läsa för bok, men som vet vad boken ska ha för 
innehåll. Det kan till exempel handla om en elev som tycker att det är intressant med 
motorcyklar  och  vill  finna  en  litteratur  som  behandlar  ämnet.  Vid  ett  tillfälle  vid 
observationerna frågar klassläraren vilken genre eleven är intresserad av och försöker 
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sedan finna en lämplig bok. Klassläraren ger ofta eleverna tips och försöker vägleda 
eleverna i deras val.

Klassläraren menar dock att det ibland kan vara svårt att finna böcker så att alla blir 
nöjda. Det finns inte alltid passande böcker som är kopplade till var eleverna befinner 
sig i sin läsutveckling. Klassläraren förklarar att flera elever i hennes klass befinner sig 
precis  i  början  av  sin  läsutveckling  och  belyser  svårigheten  med  att  hitta  lätta  och 
intressanta böcker till  dem. Vidare förklarar hon: ”Risken är att man hamnar på den 
faktaboksnivån, och det är inget bra. Då får man försöka att leda in den här eleven in på 
lite andra vägar och det är inte det lättaste”. Vidare delger hon även sitt förhållningssätt 
angående de elever som inte har det så enkelt  med läsningen. Hon menar  att  det är 
viktigt att inte ”pracka på” de eleverna en massa böcker, utan att det som lärare gäller 
att stanna upp och tänka efter. Hon ställer sig frågande till skolans vision om att alla ska 
nå sitt maximum: ”Men det här maximum, vad innebär det? Alla är ju olika och man 
måste fråga sig för vems skull man gör det man gör”.

5.4.2 Inte för svårt och inte för lätt
Klassläraren belyser vikten av att texten i böckerna som eleverna väljer inte får vara för 
svår: ”Jag tror att dom är ganska itutade av mig att ”Den boken är för svår för mig”. 
Men sen är frågan, vem avgör vad som är lagom? Det får inte vara för svårt, men det 
måste ändå vara en utmaning”. Att litteraturvalen ska vara kopplade till  var eleverna 
befinner  sig  i  sin  läsutveckling  är  något  som  läraren  ofta  belyser  under  intervjun. 
Klassläraren tar även upp problematiken med att vägleda elever som väljer för svåra 
böcker. När hon pratar om att en bok är för svår eller för lätt syftar hon i förhållande till  
var eleverna befinner sig i sin läsutveckling. Läraren menar att det är viktigt att hon 
avråder eleverna på ett  fint  sätt så att  de inte missförstår  henne. Det handlar om att 
förklara för eleverna varför just den boken inte passar eleven ifråga.

5.4.3 Att eleverna läser är viktigare än vad de läser 
Klasslärarens inställning är att det är viktigare att eleverna läser än vad de läser. Hon 
menar att det är acceptabelt att en elev endast väljer att läsa serietidningar så länge det 
fungerar. Det viktigaste när det gäller elevernas bokval är att de är kopplade till var de 
befinner  sig  i  sin  läsutveckling.  Läraren  har  uppfattningen  att  texterna  inte  får  vara 
alltför komplicerade eftersom hon tror att det kan göra att eleverna inte vill fortsätta 
läsa, att de tappar intresset och alltid tror att det är svårt att läsa. Vidare belyser hon 
även hur viktig läsningen är: ”Jag tycker att under de första åren i skolan så är läsningen 
viktigast. Har du inte med dig läsningen så har du inte med dig något annat sen, för 
allting bygger på att du kan läsa”.
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5.4.4 Väcka intresse
Klassläraren tror att hennes eget förhållningssätt har betydelse för hur eleverna uppfattar 
läsning. Hon är övertygad om att hur hon framställer en bok i klassrummet har inverkan 
på hur eleverna uppfattar litteratur. Klassläraren menar att det är betydelsefullt hur hon 
läser en bok och att det är viktigt att hon läser med inlevelse och visar intresse. Det 
känns  viktigt  för  henne  att  eleverna  ska  bli  nyfikna  på  litteratur,  hon  nämner  som 
exempel att det kan räcka med att klä ut sig något i samband med högläsningen. Vidare 
tar läraren upp ett exempel då hon på en lektion satte på sig en scarf och en annan lärare 
satte på sig en björndräkt och spelade upp ”Rödluvan och vargen” för eleverna. Efter 
pjäsen lät  hon scarfen och dräkten ligga framme på ett  bord i klassrummet och hon 
beskriver hur alla eleverna flockades kring bordet och ville turas om att pröva kläderna. 
Därefter började de självmant att skriva sagor om ”Rödluvan och vargen”. Klassläraren 
menar  att  intresse  och  inlevelse  från  lärarens  sida  kan  väcka  stort  engagemang  för 
läsning och skrivning hos eleverna. 

5.5 Elevernas  uppfattningar  om  lärarens 
vägledning och intentioner
Elevernas  uppfattningar  om  lärarens  vägledning  och  intentioner  är  indelad  i 
underrubrikerna lagom svåra böcker samt lärarens roll.

5.5.1 Lagom svåra böcker
Vid elevintervjuerna svarar eleverna överlag att de tror att deras lärare vill att de ska 
låna och läsa böcker som är ”lagom”. En flicka på 9 år förklarar vilka böcker hon tror 
att hennes lärare vill att hon ska låna och läsa: ”Lite svårare och inte så där för lätta. 
Fast inte för svåra”. Läraren berättar under intervjun att eleverna själva vet vilka böcker 
som är för svåra för dem. Enligt observationer och intervjuer verkar eleverna överlag 
mycket medvetna om hur mycket eller lite text deras böcker skall innehålla samt vilka 
böcker som passar dem. En åttaårig flicka visar en jämnårig flicka vilken litteratur hon 
valt att låna med hem. ”För mycket text, för lite bilder!” säger den andra flickan när hon 
får se bokvalet.

5.5.2 Lärarens roll
Observationerna  visar  att  klassläraren  och  bibliotekarien  är  aktiva  och  hjälper  flera 
elever  under  biblioteksbesöken.  Ändå är  det  en liten del av eleverna som svarar att 
läraren hjälper dem i litteraturvalet. ”Nä, jag brukar oftast fråga i så fall” (Flicka B, 9 
år). Flera pojkar uttrycker att lärarens roll i biblioteket är att se till att alla sköter sig, det 
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vill  säga  att  hennes  roll  är  att  övervaka.  Några  elever  menar  att  klassläraren  är  i 
biblioteket för att leta böcker till högläsningen.

5.6 Sammanfattning
Resultatet från observationer och intervjuer gör det möjligt att dela in elevernas val i 
faktaböcker,  bokserier,  roliga historier, sex- och samlevnadsböcker,  serieböcker samt 
bilderböcker.  Såväl intervjuerna som observationerna visar att  eleverna främst  väljer 
bokserier.  Det  är  endast  en  marginell  skillnad  mellan  vad  eleverna  väljer  att  läsa  i 
skolan och på fritiden. Eleverna grundar sina val av litteratur på att innehållet ska vara 
spännande, roligt och läskigt.  De väljer också litteratur med inspiration från tv-serier 
och högläsningsböcker i klassrummet samt utifrån att de vill lära sig mer, till exempel 
att  läsa  bättre.  Det  viktigaste  är  att  innehållet  i  litteraturen  väcker  ett  intresse  hos 
eleverna. I biblioteket är eleverna aktiva och de flesta är medvetna om vilka böcker de 
vill  läsa.  När eleverna  väljer  litteratur  studerar de böckernas framsida,  baksida samt 
bläddrar i dem och de går ofta och letar litteratur tillsammans. Eleverna visar sina val 
för  varandra  vilket  leder  till  att  det  uppstår  många  diskussioner  kring  böckernas 
innehåll,  till  exempel  om boken  var  bra  eller  dålig.  Eleverna  verkar  påverkade  av 
varandras litteraturval och boktips i ganska hög grad. De får också tips från läraren samt 
bibliotekarien och inspireras även av familjemedlemmar och media. Några elever har 
dock svårt att finna passande litteratur för både skola och fritid, de använder Internet på 
sin fritid istället där de letar information och läser. Resultatet från observationerna och 
lärarintervjun  visar  att  läraren  är  väl  medveten  om  sin  betydelse  för  hur  eleverna 
uppfattar litteratur. Läraren är därför aktiv och handleder engagerat eleverna i deras val. 
Lärarens intentioner är att vägleda eleverna till att välja litteratur som är anpassade till 
elevernas läsutvecklig, texterna ska inte vara för svåra, inte för lätta, utan ge en ”lagom” 
utmaning. Läraren anser att det är viktigast  att eleverna läser, inte  vad de läser. Även 
läraren inser vikten av att litteraturen väcker ett intresse hos eleverna och försöker göra 
dem  nyfikna  på  litteratur.  Eleverna  uppfattar  lärarens  ambitioner  att  texten  i  den 
litteratur de väljer ska vara anpassad efter deras läsförmåga. Dock är det flera som inte 
uppfattar lärarens intentioner att vägleda dem i deras litteraturval, de ser snarare lärarens 
roll som övervakande. 

5.7 Slutsatser
Resultatet visar att eleverna främst väljer bokserier med ett spännande, roligt och läskigt 
innehåll samt att valen görs utifrån deras intressen och behov. Slutsatsen blir därför att 
det är betydelsefullt om läraren känner till vad som styr och påverkar elevernas val och 
att läraren är lyhörd för att på bästa sätt kunna vägleda dem till passande litteratur. 
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Biblioteket  i  studien  har  ett  stort  utbud  av  litteratur.  Trots  bibliotekets  ansenliga 
tillgångar har några elever svårt att finna passande litteratur, bland annat verkade en 
flicka i studien närmast lättad över att biblioteksbesöket var över. Den ena slutsatsen 
blir att det är positivt att utbudet är stort, dock måste även utbudet vara varierat så att 
alla elever ges möjlighet att finna litteratur som matchar deras intressen och behov. Den 
andra slutsatsen blir  då att  det  är  viktigt  att  läraren  motiverar  sina elever  till  att  se 
meningsfullheten med läsning.

Empirin pekar på att några elever söker andra vägar till läsning än genom skönlitteratur. 
En pojke i studien använder Internet på sin fritid och letar information och en flicka 
beskriver att hon läser Julia-tidningar. En slutsats utfaller därför att det som lärare kan 
vara betydelsefullt om man kan erbjuda dessa elever andra alternativ till läsning än den 
litteratur som finns tillgänglig i biblioteket med tanke på målen i svenska för årskurs 3 
som  delvis  handlar  om  eleverna  skall  kunna  läsa  olika  sorters  texter,  inte  bara 
skönlitterära. 

Resultatet  visar  också  att  eleverna  i  studien  är  sociala  i  biblioteket  och  att  de  är 
påverkade av varandra i litteraturvalen. En slutsats vi kan dra av det är att det som lärare 
är  viktigt  att  ha  en  tillåtande  attityd  och  uppmuntra  det  sociala  samspelet  mellan 
eleverna. Samtidigt kan det vara svårt att avgöra om eleverna i det sociala samspelet 
diskuterar litteratur eller om en grupp elever pratar om annat, därför blir även en slutsats 
att det är av största vikt att läraren är lyhörd inför sina elever.

Eleverna i studien har en god uppfattning om vilka böcker som passar dem bäst. De är 
också medvetna om lärarens intentioner att hitta böcker med lagom svår text. Dock visar 
studiens  resultat  att  flera  elever  inte  uppfattat  lärarens  intentioner  om  att  vara 
vägledande.  Slutsatsen  är  därför  att  läraren  bör  synliggöra  alla  sina  intentioner  för 
eleverna, det är till  exempel positivt om läraren är tydlig med att eleverna kan ställa 
frågor och få hjälp i sina litteraturval. 
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6 Diskussion

Diskussionsdelen är uppdelad i två olika avsnitt, vilka behandlar resultatet och metoden.

6.1 Resultatdiskussion
Resultatdiskussionen  är  indelad  i  rubrikerna  vad  väljer  eleverna,  elevernas 
tillvägagångssätt, lärarens vägledning och intentioner samt elevernas uppfattningar av  
lärarens vägledning och intentioner.

6.1.1 Vad väljer eleverna 
Studiens resultat visar ett elever främst väljer bokserier. Allard mfl (2001) och Jönsson 
(2007) tydliggör att eleverna väljer böcker av samma serie eftersom det är en form av 
trygghet.  De  är  redan  bekanta  med  huvudpersonerna  och  miljön.  När  det  gäller 
handlingen i bokserierna så skiljer sig den endast marginellt  från bok till  bok. Detta 
innebär att eleverna har en förförståelse för de böcker de läser, vilket gör det enklare för 
dem att  avläsa orden.  Vi tror  att  en av de viktigaste  förklaringarna till  bokseriernas 
popularitet  således  kan  vara  att  denna  generation  uppfattar  en  text  som  en 
framåtskridande  händelse  och  inte  bara  informativ  text.  Allard  mfl  (2001)  nämner 
vidare att högläsning samt tv-serier påverkar elevernas val av litteratur. Vi kan se att de 
väljer böcker utifrån högläsning och tv-serier i studiens resultat. Högläsning handlar inte 
om att leverera ett textdokument utan snarare att berätta om en pågående händelse som 
skapar  nyfikenhet  och lust  att  få  veta  mer.  Vi  tror  att  dagens  elever  inte  tänker  på 
information  som  statiska  textbaserade  dokument  utan  som  händelser  i  ständig 
förändring.  Detsamma  gäller  tv-serier  som  till  sin  natur  för  fram  sin  berättelse 
kontinuerligt och väcker intresse. Dagens elever är uppvuxna i ett mediesamhälle som 
prioriterar uppföljning och regelbundenhet i sina program och presentationer. Konkreta 
exempel på elevernas vardagliga påverkan är dataspel, med sina ständiga nivåer, samt 
tv-serier  (Bolibompa,  Idol  med  mera)  som  med  sina  fängslande  koncept  skapar 
kontinuitet  och  sammanhang.  Eleverna  har  blivit  vana  vid  att  ”fortsättning  följer”. 
Därav blir bokserier populära. 

Allard mfl (2001) menar  även att  det  som fångar elevernas intresse i bokserierna är 
spänning och humor. Studiens resultat pekar åt samma riktning eftersom den också visar 
att eleverna grundar sina val på att  bokens innehåll  är spännande, roligt  och läskigt. 
Detta gäller inte endast bokserier utan även elevers övriga litteraturval. Även Kåreland 
(2001) och Jönsson (2007) lyfter fram att eleverna väljer en bok på grund av någon eller 
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några av dessa faktorer. Kåreland (2001) nämner också att det kan vara svårt för vuxna 
att förstå vad ett roligt och spännande innehåll innebär för en elev. Det som eleverna 
kan tycka är spännande behöver inte alls stämma med vad vuxna anser vara spännande. 
Därför kan det ibland vara svårt för vuxna att sätta sig in i vad eleverna menar med att 
en  bok  ska  vara  spännande.  Vi  tror  att  läraren  bör  vara  lyhörd  inför  elevernas 
uppfattningar om vad som är roligt och spännande för att hitta passande böcker till dem. 
I  resultatet  finns  exempel  på  elever  som  inte  fann  litteratur  på  biblioteket  som 
intresserade dem. Jönsson (2007) menar  att  man kan låta  sina elever  ta  med böcker 
hemifrån om skolans utbud är begränsat. Utbudet av böcker inverkar nämligen starkt på 
elevernas bokval. För att stimulera läsförmågan hos de elever som inte finner böcker i 
biblioteket kan läraren uppmuntra dem att ta med litteratur hemifrån för att använda i 
klassrummet. Då hamnar elevens val i fokus vilket gör att litteratur associeras till något 
roligt och spännande.

I avsnittet  med teori  finns att  läsa att pojkar väljer böcker med pojkar eller  manliga 
huvudpersoner  och  att  flickor  väljer  böcker  med  såväl  kvinnliga  som  manliga 
huvudpersoner. I resultatet finns dock inget som pekar på detta vilket kan ha följande 
orsaker. För det första valde vi inte att fördjupa oss i om böckerna som eleverna valde 
hade manliga eller kvinnliga huvudpersoner. För det andra gick vi inte in i studien med 
fokus på genusperspektivet. Vår utgångspunkt var inte att se skillnad mellan flickor och 
pojkars litteraturval utan detta var något som framkom i resultatet. Vi har istället haft 
infallsvinkeln vad elever mer allmänt väljer för litteratur i årskurs 2-3. Vår studie visar 
dock att pojkarna väljer faktaböcker oftare än vad flickorna gör. I efterhand anser vi att 
det skulle ha varit intressant att fördjupa ämnet ur ett genusperspektiv.

6.1.2 Elevernas tillvägagångssätt
I resultatet beskrivs hur elever samtalar om olika böcker och hur de grupperar sig för att 
tillsammans  ta  sig  an  en  bok.  Jönsson  (2007)  refererar  till  Hepler  &  Hickman 
(1982/2001:280)  som  beskriver  innebörden  av  en  så  kallad  läsargemenskap.  I  en 
läsargemenskap är dialogen i centrum och eleverna ger stöd åt varandras läsning. Fasth 
(2008) menar att den sociala dimensionen med sina tolkningsgemenskaper är särskilt 
viktig i unga år eftersom den skapar delaktighet och gemenskap. Fasth beskriver hur 
betydelsen av den sociala läsmiljön ökat i modern tid vilket till och med har påverkat 
begreppet literacy till att också omfatta en sociokulturell aspekt. Vi ser att oavsett om 
man  använder  termen  läsargemenskap,  tolkningsgemenskap  eller  benämningen 
”sociokulturell  aspekt  av  literacy”  beskriver  dessa  begrepp,  om  än  med  olika 
utgångspunkter, ett och samma fenomen, nämligen hur viktig den sociala läsmiljön är 
för yngre. Resultatet visar hur eleverna använder denna sociala läsmiljö när de bildar en 
grupp  för  att  tillsammans  läsa,  tolka  och  samtala  om  till  exempel  en  sex-  och 
samlevnadsbok. Resultatet beskriver även att eleverna samtalar om böcker från tv-serier 
och  ger  varandra  tips  på  bra  böcker.  Vi  anser  att  det  är  viktigt  att  läraren  har  en 
tillåtande attityd till de elever som bildar denna sociala läsmiljö. Efter att ha genomfört 
observationerna i biblioteket inser vi att det inte alltid är självklart för läraren att vara 

26



tillåtande och uppmuntrande till elevernas olika grupperingar. Ibland är det nämligen 
svårt att skilja mellan en kreativ läsargemenskap med litteratur och dialog i fokus kontra 
en grupp elever som bara ”pratar runt”. Läraren har flera svåra bedömningar att göra. 
Attityden hos läraren bör dock genomgående vara vägledande och generöst tillåtande.  

Enligt resultatet väljer även eleverna sina böcker utifrån att bläddra i dem samt se på 
böckernas fram- och baksida. Ekström & Isaksson (1997) poängterar bokomslagets roll 
för att väcka elevernas intresse till att vilja läsa och menar att omslaget bör motsvara 
innehållet. Våra observationer bekräftar Ekström & Isakssons (1997) konstaterande om 
utseendets betydelse vilket visar på hur viktig bibliotekariens framställning av böckerna 
och förmåga att profilera dem är. Vi inser vikten av intresseväckande omslag men vet 
också att även en bok med ett tråkigt omslag kan rymma ett intressant innehåll. Därför 
bör bibliotekarien och läraren även rekommendera dessa böcker.  Ett  sätt  som skulle 
vara  intressant  är  att  läraren  och  bibliotekarien  arbetar  med  olika  teman  och 
ämnesområden. Eleverna skulle då i klassrummet höra sin lärare engagerat berätta om 
och visa upp några böcker om till  exempel  rymden.  Senare på biblioteket  skulle de 
mötas av ännu flera böcker med gemensamma nämnaren rymden på böckernas omslag.

6.1.3 Lärarens vägledning och intentioner
Vår  uppfattning  är  att  läraren  har  en  tillåtande  attityd  när  det  gäller  elevernas 
litteraturval eftersom de får röra sig fritt i biblioteket, diskutera med varandra samt välja 
böcker på egen hand. Det kan kopplas till Allard mfl (2001) som belyser vikten av att 
eleverna  får  välja  litteratur  fritt.  Det  framgår  i  lärarintervjun  att  hon  har  uppfattat 
kompisarnas betydelse vid elevernas litteraturval. Vi menar att hennes tillåtande attityd i 
biblioteket  kan  innebära  att  hon  är  medveten  om  att  eleverna  är  påverkade  av 
kompisarna när det gäller deras val till den individuella läsningen. Arwedson (2006) och 
Hepler & Hickman (1982/2001: 280) refererad i Jönsson (2007) menar att det är viktigt 
att  eleverna  får  diskutera  böcker  och  texter  med  varandra  och  med  läraren.  Vidare 
menar Hepler & Hickman att eleverna stödjer varandra genom att tipsa och diskutera 
om  olika  böcker.  Författarna  belyser  även  att  kommunikation  och  dialog  är 
betydelsefulla  nyckelord  vad  gäller  elevers  intresse  för  litteratur  och  läsning.  Vår 
tolkning  av  observationerna  är  att  klassläraren  har  en  liknande  inställning  som 
Arfwedson och Hepler & Hickman.   

Klassläraren belyser under intervjun att det kan vara svårt att finna böcker så att alla blir 
nöjda. Det finns inte alltid passande böcker, menar hon. Som vi ser det, kan svårigheten 
läraren beskriver generellt bero på att utbudet av litteratur inte är tillräckligt varierat. 
Det kan tyckas ganska osannolikt i detta fall med tanke på att skolans bibliotek rymmer 
omkring 10 000 titlar och enligt Arfwedson (2006) är mängder av litteratur och olika 
slags texter en god förutsättning att locka eleverna till läsning. Vi menar dock att det är 
viktigt att skilja på begreppen mängder litteratur och olika slags texter. Att biblioteket 
rymmer  10 000  titlar  innebär  inte  automatiskt  att  titlarna  är  av  varierad  art.  I 
undersökningsklassen  finns  till  exempel  två  elever  med  annan  etnisk  bakgrund  och 
biblioteket har mycket litet utbud av utländsk litteratur, även om bibliotekarien kan ta 
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hem böcker vid förfrågan. En av eleverna irrar mest omkring i biblioteket, vilket kan 
tyda på att eleven har svårigheter med att finna passande litteratur. En pojke säger att 
han inte läser så mycket litteratur på fritiden, istället använder han Internet och letar 
information om sina stora intressen, BMX och skateboard. Även det kan vara ett uttryck 
för att det inte finns litteratur i skolans bibliotek som matchar hans intressen. Han har 
kanske istället hittat en egen väg att gå för att tillgodose sitt behov och intresse av att få 
veta mer om BMX och skateboard. Svårigheten med att hitta passande böcker kan även 
bero på att läraren inte har tillräckligt goda kunskaper i barnlitteratur vilket Lundberg, 
Kåreland (2001) samt Jönsson (2006) belyser är viktigt när det gäller lärares uppgift att 
motivera elever till läsning och hitta passande böcker.  Läraren i vår undersökningsklass 
menar att det är betydelsefullt att ha bibliotekarien att tillgå. Hon uttrycker klart och 
tydligt att hon ser henne som en enorm resurs, vilket skulle kunna betyda att hon inte 
har så goda kunskaper i barnlitteratur själv. Vi anser att det är positivt om lärare har 
goda kunskaper i  barnlitteratur,  men vi ser det inte som en nödvändighet.  Vi menar 
snarare att en kombination av en klasslärare som känner sina elever bäst samt en kunnig 
bibliotekarie är en god kompromiss, precis som fallet är i vår undersökningsklass. Att 
läraren  upplever  det  som en  svårighet  att  hitta  överensstämmande  litteratur  till  alla 
elever tror vi, i det här fallet, snarare beror på att bibliotekets utbud inte matchar alla 
elevernas intressen och behov, trots litteraturmängden. 
 
Lärarens intentioner är att det viktigaste är att eleverna läser, inte  vad de läser. Om vi 
enbart utgår från det läraren uttrycker kan det vara svårt att knyta an det till de kursmål i 
svenska som eleverna skall ha uppnått i slutet av det tredje skolåret. Dessa mål innebär 
att eleverna ska kunna läsa elevnära texter med flyt, kunna läsa elevnära skönlitterära 
texter samt kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner (Skolverket, 2007). Om det 
inte spelar någon roll vad eleverna läser kan det vara svårt att uppnå kursplanens mål för 
år 3 eftersom de innebär att eleverna kan läsa olika slags texter. Vi menar dock att det är 
viktigt  att  skilja på lärarens  intentioner  vad gäller  elevernas  litteraturval  och på hur 
läraren arbetar med svenska och texter i sin undervisning. Förhoppningsvis låter hon 
eleverna  möta  olika  slags  texter  på  andra  sätt  än  genom  att  påverka  elevernas 
individuella  litteraturval.  I  undersökningsklassen  fanns  det  en  pojke  som  läste  på 
Internet och en flicka som läste Julia-tidningar. Som lärare är det viktigt att uppmuntra 
andra sorters läsning än den skönlitterära, med tanke på kursplansmålen i svenska för år 
3.

Läraren belyser vikten av läsning de första åren i skolan. Vi tolkar klassläraren som att 
man bör lägga fokus på läsinlärningen under de tidigare åren i skolan. Detta håller vi 
med henne om eftersom vårt samhälle, inte minst skolan, ställer höga krav på att alla 
kan läsa. Det är därför väsentligt att lärare motiverar sina elever till läsning, bland annat 
genom tillfredställande litteratur. Vi tror också, precis som Smith (2000), att lärarens 
attityd till läsning spelar stor roll för hur eleverna uppfattar läsningen. I Jönssons (2007) 
studie  framgår  det  att  läraren  i  hennes  undersökningsklass  hade  intentioner  om  att 
eleverna  skulle  få  läsa  mycket  och  ofta.  Vidare  diskuterar  Jönsson  kring  lärarens 
intentioner och menar att det kan ses som en form av tvång, vågar eleverna till exempel 
säga till om de inte vill läsa? Vi anser att Jönsson berör något viktigt, nämligen att lärare 
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måste vara lyhörda för sina elever. Vi tror att det kan finnas en fara med att fokusera 
alltför  mycket  på  litteratur  och  läsning  i  skolan  eftersom eleverna  då  kan  uppfatta 
läsningen som ett tvång, precis som Jönsson tar upp. Det är av största vikt att som lärare 
hitta en bra balans i svenskundervisningen. Vi menar att läsningen är viktig samtidigt 
som det även måste ges plats för annat i skolan och det allra viktigaste, som vi och 
Lundberg (2005) ser det, är att väcka nyfikenhet och motivation hos eleverna. Smith 
(2000) anser att en av lärarens viktigaste uppgifter är att skapa en klassrumsmiljö som 
bidrar till meningsfulla läsaktiviteter. Det instämmer vi helt och hållet i. Vår uppfattning 
är att det inte räcker med att läraren har inställningen att läsning är viktigt, att ha ett 
brett  utbud av litteratur  och kunna handleda sina elever till  passande böcker.  Det är 
minst lika viktigt att klassrumsmiljön lockar och inspirerar till läsning.

6.1.4 Elevernas  uppfattningar  av  lärarens  vägledning  och 
intentioner
Empirin  visar  att  eleverna  har  uppfattat  lärarens  intentioner  som  handlar  om  att 
litteraturen eleverna väljer skall ha en lagom svår text. Vi ser det som mycket positivt 
att eleverna är medvetna om lärarens intentioner. Även om inte eleverna förstår var de 
befinner sig i sin läsutveckling så är de, enligt vår uppfattning, medvetena vilka böcker 
som är för lätta, respektive för svåra för dem. Allard mfl (2001) poängterar vikten av att 
eleverna får välja fritt. Författarna menar att läraren skall ge sina elever möjlighet till att 
uppleva  läsningen  som  något  lustfyllt,  det  är  inget  man  kan  tvinga  på  eleverna. 
Samtidigt belyser Allard mfl (2001), Smith (2000) och Lundberg (2005) vikten av att 
läraren vägleder sina elever till passande böcker. Vår tolkning är att det är viktigt att 
finna en balansgång mellan att eleverna väljer fritt och att de väljer böcker med lärarens 
stöd.  Vi  tror  att  klassläraren  i  vår  undersökningsklass  ger  eleverna  så  stor  frihet  i 
litteraturvalet eftersom hon vet att de flesta eleverna är mycket medvetna om vilken text 
som stimulerar dem. 

Undersökningen  pekar  på  att  eleverna  inte  har  uppfattat  lärarens  intentioner  om att 
vägleda  dem.  Vi ställer  oss  frågande till  varför  inte  alla  eleverna  uppfattar  lärarens 
hjälp? En tänkbar anledning är att eleverna ser lärarens roll i biblioteket som självklar. 
De kanske helt enkelt inte uppfattar hennes roll som vägledande? En annan möjlig orsak 
till att eleverna överlag inte uppfattat lärarens hjälp skulle kunna vara att vi var otydliga 
i  vår  frågeformulering.  Eleverna  kanske  inte  uppfattat  frågan så  som den var  tänkt. 
Eftersom vi trodde att vägleda skulle vara ett allt för svårt begrepp för eleverna att förstå 
använde  vi  ordet  hjälpa  vid  elevintervjuerna.  Ordet  kan  således  ha  misstolkats  av 
eleverna som upplever att de hittar litteratur på egen hand, utan hjälp av läraren. 
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6.2 Metoddiskussion
Då syftet  med  studien  var  att  undersöka  samt  få  en  förståelse  av  elevernas  val  av 
litteratur  vid  den  individuella  läsningen  ansåg  vi  att  den  kvalitativa  metoden,  som 
inkluderade en fallstudie med intervjuer och observationer, var ett bra tillvägagångssätt. 
Vi ansåg att en kvalitativ studie var att föredra framför en kvantitativ. Vi hade nämligen 
erfarit att ämnet var relativt outforskat samt haft ambitionen att undersöka hur en elev 
som vuxit upp i det multimodala textsamhället förhåller sig till sin läsning. Således var 
respondenternas svar och uppfattningar viktigare än antalet respondenter. 

Vi tog fasta på Sharan (1994) beskrivning av vad en fallstudie  innefattar,  vilket  för 
denna studie blev att undersöka hur 11 elever i klass 2-3 resonerade kring sin läsning 
och val av litteratur. Vi var väl medvetna om nackdelarna med att själva vara de främsta 
instrumenten  i  en  kvalitativ  fallstudie  eftersom  ett  stort  ansvar  vilar  på  oss  som 
intervjuare  och  observatörer.  Självklart  kan  oavsiktliga  misstag  och  personliga 
värderingar påverka undersökningens resultat.  Samtidigt  ser vi det  som en fördel att 
själva vara på plats vid undersökningen. I det sociala mötet får vi nämligen möjlighet att 
studera  kroppsspråk,  engagemang,  röstintensitet,  betänketid,  tvekan  alternativt 
tveklöshet i svaren med mera. Dessa intryck adderar viktig information och ger nyanser 
till studien som vi hade blivit utan om vi hade valt en annan metod. Vi vill dock tillägga 
att denna typ av information är abstrakt och till sin natur svår att analysera. Intrycken 
bidrar snarare till en större förförståelse i ämnet vilket i det här fallet skapade ödmjukhet 
i den fortsatta arbetsprocessen. 

Innan vi genomförde intervjuerna och observationerna hade vi lämnat ut en förfrågan 
till elevernas vårdnadshavare. Dessvärre gällde medgivande endast till intervjuer men 
inte  till  vår  osystematiska  observation  vid  elevernas  boklån  på  biblioteket.  Denna 
observation upplevde vi inte vara lika djupgående som intervjuerna vilket i efterhand 
var en felbedömning från vår sida. Vi inser dock att vår observation i skolbiblioteket av 
etiska skäl borde ha varit med på vårdnadshavarnas förfrågan, således ett misstag att ta 
lärdom av (se bilaga 1). 

Även om vi gjorde vårt yttersta för att uppträda diskret på biblioteket blev vi inte fullt så 
anonyma  som vi  hade  önskat.  Stukát  (2005)  höjer  ett  varningens  finger  för  att  en 
observation kan göra att de individer som blir observerade inte riktigt kan slappna av 
och uppträda naturligt. Eleverna upplevde vår närvaro som ett positivt inslag i vardagen 
vilket  gjorde  att  våra  chanser  att  obemärkt  gå  omkring  i  biblioteket  försämrades. 
Observationerna  blev  därför  livligare  än  vi  väntade  oss  men  aldrig  röriga  eller 
högljudda. Eleverna påminde oss flitigt om sin närvaro och sina behov av kontakt men 
vi  hindrades  inte  av  att  registrera  information  som var  av  vikt  för  studien.  Genom 
observationerna kunde vi ta reda på vad eleverna valde att läsa, hur de resonerade kring 
sina val samt hur klassläraren agerade i olika situationer. Eftersom vi, liksom Stukát 
(2005), anser att det är svårt att observera individers tankar och känslor upplevdes de 

30



väntade  intervjuerna  som  mycket  motiverade.  Intervjuerna  skulle  komplettera 
observationernas svagheter samt ge förklaringar till vad som hände på biblioteket.

Stukát (2005) menar att det kan vara en fördel att skapa en kontakt med informanterna 
innan själva studien genomförs, för att på så sätt minska bortfallet. Vi ser det som en 
fördel att en av oss känner till skolan, personalen och eleverna och de i sin tur känner till 
henne.  Detta  bidrar  till  att  skapa  en  trygg  miljö  för  de  intervjuade  för  att  få  fram 
tillförlitliga och relevanta resultat.  Dock är vi medvetna om att det även kan vara en 
nackdel eftersom det finns risk att färga intrycken med sina tidigare uppfattningar om 
sammanhanget. En av oss var dock obekant med skolan, klassen samt klassläraren vilket 
minskade risken för förutfattade meningar i undersökningen.

Utifrån  Doverborg  &  Pramling  -  Samuelssons  (2007)  resonemang  om att  intervjua 
elever planerade vi intervjuerna och samtalade om vilka frågor som var relevanta för 
studien. En pilotstudie genomfördes för att pröva om intervjufrågorna var anpassade till 
elevernas intellektuella nivå. Denna intervju verifierade frågorna och säkerställde att de 
var relevanta för studien. Fördelen med att intervjua var att vi kunde ställa följdfrågor 
vilket  gjorde att  eleverna förstod resonemanget  och samtalade mer fritt  och gav oss 
utförligare svar. Vi var medvetna om det Stúkat (2005) framhåller att vi aldrig kan vara 
säkra på att informanterna svarar ärligt i en intervju. Dock upplevde vi att elevernas och 
klaslärarens  svar  stämde  väl  överens  med  vad våra  observationer  visade.  Dessutom 
bidrog det sociala mötet, med dess möjligheter att observera och lyssna till informanten, 
till  att  ytterligare  stärka svarens  sanningshalt.  Valet  av att  använda mp3-spelare  var 
klokt eftersom vi visste att vi kontinuerligt sparade hela materialet vilket gjorde att vi 
tillfullo  kunde koncentrera  oss på intervjusituationerna.  Det  fanns  både fördelar  och 
nackdelar med att ha intervjuerna efter observationerna på biblioteket. Fördelen var att 
eleverna hade litteraturval och boklån i färskt minne vilket gjorde frågorna aktuella. 
Ytterligare en fördel var att vi som observatörer hade en öppen blick. Nackdelen var att 
vi inte lika konkret och direkt kunde se om intervjusvaren var tillförlitliga vilket vi hade 
kunnat  om  observationerna  ägde  rum  efter  intervjuerna.  Urvalsgruppen  utgörs  av 
svenskfödda elever med undantag av två elever som ursprungligen kommer från andra 
länder. Vi ser att dessa minoriteter tillför andra perspektiv till undersökningen eftersom 
dessa förhåller sig till svensk litteratur utifrån en annan språkkultur. Men skevheten i 
studien är ändå att urvalsgruppen är tämligen homogen, vilket i detta fall innebär att 
urvalet  endast består  av informanter  från landsbygden. Ett  mer mångfacetterat  urval, 
som inkluderar elever från stadsmiljö, skulle troligen fördjupa studien. 

Studien bygger dessutom på relativt få intervjuer vilket får till följd att analysen grundas 
på få källor.  Samtidigt  tillåter  inte studiens omfattning fler  informanter.  Vi funderar 
även vad följden blir om vi väljer elever och lärare från flera skolor istället för en grupp 
elever och en lärare från samma skola. Kan utsagor från fler elever och lärare bidra till 
en mer omfattande studie, eller representerar urvalet hur elever i årskurs 2-3 samt lärare 
generellt anser i frågan? Vi undrar även hur representativ vår valda skola egentligen är? 
Skolan  har  både  skolbibliotek  samt  en  medveten  satsning  till  förmån  för  läs-  och 
skrivfärdigheter. Alla skolor har inte dessa förutsättningar.
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6.3 Avslutning
Efter  att  genomfört  en fallstudie  i  en klass  2-3 har  vi  diskuterat  att  det  skulle  vara 
intressant att genomföra en mer omfattande studie för att få en mer övertygande bild vad 
gäller vår studies syfte och frågeställningar. Med omfattande studie menar vi ett större 
antal undersökningsklasser och fler intervjuer och observationer i varje klass. Studien 
skulle även kunna utvecklas genom att undersöka hur lärare stimulerar sina elever till 
läsning samt hur lärare arbetar med skönlitteratur i skolans tidiga år. Vidare skulle det 
vara  intressant  att  genomföra  en  studie  kring  ovan  nämnda  frågor  men  ur  ett 
elevperspektiv.  Frågorna skulle  då bli:  Hur  uppfattar  elever  att  lärare  stimulerar  till 
läsning och hur skulle eleverna själva vilja arbeta med skönlitteratur i skolan? 
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Slutord
Då vi genom hela processen har arbetat med studiens alla delar tillsammans så ser vi det 
som en självklarhet att vi gemensamt ansvarar för hela arbetet. 

Böcker
Här och där

Överallt!
I min skola

På höga hyllor
På låga hyllor

I mitt hem
På sängar
På golv

På huvuden
I lådor

Överallt!”

(Tony, 9 år, Lindö, sidan 184)
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2008

Hej föräldrar!

Vi är två lärarstudenter som läser sista terminen på högskolan i Skövde. Vi heter Sandra 
Lindström  och  Veronica  Hallåsen.  I  sista  terminen  ingår  det  att  skriva  ett 
examensarbete.  Vårt  examensarbete  kommer  att  handla  om  elevers  bokval  till  den 
individuella läsningen. För att studien ska bli möjlig att genomföra behöver vi intervjua 
några elever.  Vi vill  därför göra en förfrågan till  Er föräldrar ifall  det  är möjligt  att 
intervjua  Ert  barn?  Intervjun  kommer  att  ske  på  skolan  under  skoltid,  i 
överenskommelse med Ert barn och hans/hennes klasslärare. Beräknad tid för intervjun 
är ca 15 minuter. Ert barn kommer givetvis att vara anonym i vår studie.

Har Ni några funderingar kring detta så hör gärna av Er till oss.

Sandra 0506-20505
Veronica 0506-15300

□ Ja, vi ger Vårt godkännande till intervjun
□ Nej, vi vill inte att Vårt barn deltar

Elevens namn:.....................................................................................................................
Målsmans underskrift:........................................................................................................

Vänligen skicka med lappen snarast tillbaka till skolan.
Tack för hjälpen!
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Bilaga:2

Intervjufrågor

Intervjufrågor till eleverna:
• Tycker du att det är roligt att läsa? 
• Vad är du intresserad av att läsa?
• Brukar du läsa hemma på fritiden? Vad väljer du att läsa då?
• När ni är i biblioteket i skolan, vad väljer du att läsa då?
• Hur tänker du när du väljer vad du ska läsa? (Vad är det som gör att du väljer en 

speciell bok till exempel?)
• Får du några tips av någon på vad du kan läsa? Av vem? 
• Vad tror du att din klasslärare vill att du ska läsa?

Intervjufrågor till klassläraren
• Hur går det till när eleverna väljer böcker?
• Vad väljer dina elever att läsa till den individuella läsningen?
• Vägleder du dina elever när de väljer böcker? På vilket sätt? Hur tänker du?
• Tycker du att det är viktigt vad dina elever läser? Eller är det viktigare att de 

läser? (Vad vill du att dina elever läser?)
• Tror du att ditt eget förhållningssätt speglar av sig i vad och hur eleverna väljer 

böcker? På vilket sätt?

Att observera

Eleverna:
• Vad väljer eleverna att läsa vid biblioteksbesöket?
• Hur går de tillväga när de väljer böcker?
• Vägleder klassläraren sina elever? På vilket sätt?
• Hur  resonerar  eleverna  med  varandra  och  med  klassläraren  kring  sina  val  i 

biblioteket?

Miljön:
• Hur ser biblioteket ut? Vilket utbud finns?
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