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Sammanfattning 
Arbetets syfte är att få kunskap om barns reception av bilderböcker i år 1 för att som 
lärare kunna göra bättre litteraturval för undervisning av elever i år 1.  Genom att 
presentera bilderböcker som skapar känslor och berör kan elever hjälpas i sitt 
identitetssökande samtidigt som deras läs- och skrivutveckling stimuleras. 

Arbetet har utförts med hjälp av boksamtal som främsta datainsamlingsmetod. Fyra 
elever i årskurs ett har fått ta del av fyra bilderböcker som de sedan diskuterat och 
relaterat till i samtal om boken. Samtalen formades efter Aidan Chambers boksamtal 
som går ut på att en samtalsledare ställer frågor utifrån boksamtalsdeltagarnas tankar 
och funderingar om en utvald text. På så sätt kan elever utvecklas och bli bättre på att 
tänka och samtala om texter.   

Arbetet visar att det finns skillnader i hur barn tar till sig olika typer av bilderböcker och 
att det finns skillnader mellan kön. Tex. tas böcker som beskriver barns verklighet bättre 
emot än böcker som inte beskriver den. Böcker som beskriver barns verklighet leder 
även till att existentiella och emotionella frågor ställs. Arbetet visar även att barnen 
tenderar att identifiera sig med karaktärer av samma kön. 
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1 Bakgrund 
 
Under lång tid har bilderböcker roat människor av alla åldrar och under denna tid har 
bilderboken haft många skepnader. Från att vara pedagogisk och riktad åt barn och 
vuxna som inte kunde läsa, har den blivit en bok vars syfte framför allt är att roa de 
yngre barnen. Bilderboken har även gått ifrån att ses som ett medel för uppfostran till att 
bli en förespråkare för att tänka fritt. Bilderböcker har gått från att vara medel för att 
t.ex. skrämma barn för att inte gå ut i skogen ensamma till att idag uppmuntra 
nyfikenhet och självständighet. Idag finns mängder av bilderböcker för barn och det 
kommer nya hela tiden. Olika ämnen behandlas i en mängd olika uttrycksformer och 
författare och konstnärer vill förmedla något de anser vara viktigt eller underhållande 
för barn, vare sig det handlar om att hålla en god hygien eller om mobbning. Till 
skillnad från tidigare står dock bilderboken i dag i konkurrens med andra medier i 
dagens samhälle. Bilderboksläsningen hotas av ett allt mer utbrett tv-tittande och 
dataspelande bland barn, något som på sikt skulle kunna leda till brister i barns 
läsutveckling.  
Vilka av alla dessa bilderböcker som finns på marknaden ska läraren låta vara 
tillgängliga för sina elever för att stimulera läsning? Lärare har ofta en föreställning om 
vad hon eller han anser vara god litteratur för elever. Vissa väljer böcker som fokuserar 
på god uppfostran medan andra lärare väljer böcker som fokuserar på demokrati. Alla 
lärare har en teori om varför de vill att elever ska läsa litteratur, vare sig den är 
medveten eller ej. Forskning visar att en lärares tankar om god litteratur bygger mycket 
på egna och kulturella värderingar1. Därför är det viktigt att läraren är medveten om 
makten hon eller han har i valet av litteratur2. Många gånger väljs litteraturen 
odemokratiskt ut av läraren och eleverna har inget inflytande. Det kan på sikt få 
eleverna att uppleva sin lärare som orättvis och odemokratisk3. Ges inget svar på varför 
barnen ska läsa den utvalda litteraturen stimuleras de inte till någon god läsutveckling 
då det inte skapas ett inre syfte hos barnen. Att inte låta barnen vara delaktiga går även 
direkt emot lpo 94s direktiv om barns inflytande och delaktighet i sin utbildning4.  
Många lärare delar även tanken om att yngre barn inte har något intresse av att vara med 
och välja litteratur, något som inte visat sig stämma. Yngre barn argumenterar och 
diskuterar dagligen och är fullt kapabla till att delta i samtal om litterära erfarenheter 
och litteraturs specifika drag5. 
Den svenska författaren och forskaren Gunilla Molloy som skrivit böcker om barn och 
litteratur menar att för att nå bästa resultat bör lärare vara klara över vad syftet med 
litteraturen är och vad som skall förmedlas. För att bli bättre på det krävs det att lärare 
förbättrar sina kunskaper om genusteorier, barns reception och på att ställa didaktiska 
frågor till sig själva6. Med ökad kunskap om genusteorier kan läraren presentera 

                                                
1 Molloy, G (2003) s. 40 
2 Molloy, G (2003) s. 49 
3 Molloy, G (2003) s. 41 
4 Lpo 94 (2006) 
5 Skolverket (2007) 
6 Molloy, G (2003) s. 31 
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litteratur som bättre lämpar sig för respektive kön. Ökad kunskap om barns reception 
kan leda till litteraturval som barnen lättare kan ta till sig och relatera till. De didaktiska 
frågor Molloy främst presenterar är de klassiska Vad, Hur och Varför. Vad syftar på 
innehållet i litteraturen, Hur syftar på hur litteraturen förmedlas och Varför syftar på 
motiv till varför boken ska läsas. Utökar lärare sin kompetens vid val av litteratur kan 
det leda till ökad läsutveckling hos eleverna och att lpo 94s mål blir uppnådda. Det leder 
även till att lärare bättre kan motivera sina val av litteratur, både inför eleverna och 
andra vuxna7.  
Molloy anser att vid valet av litteratur är det viktigt för en lärare att välja litteratur som 
ger en subjektiv relevans för elevens liv. Barn som kan relatera och ta till sig texter på 
en subjektiv nivå är mer benägna till att fortsätta läsa och inte se läsning som något 
tråkigt8. Detta gäller även förmedlandet av etiska och moraliska dilemman som 
förekommer i bilderböcker. Att förmedla etiska och moraliska värden som inte förstås 
av barnen kan leda till att bilderböckerna blir intetsägande. Då en bilderbok inte berör 
eller skapar känslor hos barn, skapas heller inget inre syfte till att barn vill läsa dem. 
Författaren och litteraturvetaren Ulla Rhedin9 menar att man ska ta reda på vad god 
litteratur för barn är och använda sig av det. Genom att använda en litterär kanon som 
berör på olika plan kan man ge barnen en ökad självkänsla och en utvecklad identitet. 
God litteratur kan leda till en ökad känsla för etik och moral och vilket leder till att 
lärare även uppfyller kraven från läroplanen och kursplanen10.  
En litterär kanon måste dock växa fram i samarbete med barn. Rhedin med flera har i 
forskning visat att vuxnas och barns reception av bilderböcker och dess innehåll kan se 
helt olika ut 11. I arbete med barn i en pedagogisk verksamhet vet lärare att ett barns 
tankar ofta fokuserar på helt andra saker än vad läraren vill och tror. Detsamma sker 
även då barn möter texter och bilder. Ett etiskt dilemma som är konkret synligt i en text 
för vuxna kan för ett barn vara så självklart att de inte ens reagerar. Det kan till exempel 
handla om genusaspekten i bilderböcker. Hur uppfattar barn bilderböcker som placerar 
pojkar och flickor i stereotyproller, där pojkar ägnar sig åt lek medan flickor hjälper till 
att laga mat? Det är viktigt att ta reda på barns uppfattning och tolkning av bilderböcker 
för att på ett bättre och mer effektivt sätt arbeta med bilderböcker i klassrummet. 
Använder lärare böcker som de själva anser vara bra utan att reflektera över hur den 
faktiskt tolkas av barnen kan det leda till att det bara blir en bilderbok till i mängden för 
barnen. Får lärare en bättre förståelse för hur barn tolkar en bilderbok blir det enklare att 
uppfylla de mål vi har från läroplanen. Lärare ska värna om barns demokratiska värden 
och främja en känsla för empati och gemenskap12.  
 
 
 

                                                
7 Molloy, G (2003) s. 33 
8 Molloy, G (2003) s. 62 
9 Englund, L (2006) s. 2 
10 Skolverket (2007) 
11 Englund, L (2006) s. 8 
12 Lpo 94 (2006)  
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1.1 Syfte och frågeställningar  
 
Arbetets syfte är att som lärare få kunskap om hur man ska kunna välja rätt litteratur till 
rätt elev. Denna kunskap förutsätter insikt i hur barn i årskurs ett tar till sig 
bilderböcker. 
 
Mina frågor var: 
-Hur tas bilderböcker emot av elever i årskurs ett? 
 
-Finns det skillnader i barns reception gällande äldre och nya bilderböcker? 
 
-Finns det skillnader mellan kön i tolkningar av bilderböcker? 
 
 
1.2 Centrala begrepp 
 
 
Bilderbok 
 
Jag definierar bilderboken som en bok där bild och text kombineras och där bilder finns 
på varje uppslag. Texten i bilderböcker har ett skönlitterärt syfte och i samband med 
bilder berättar den en historia.  
 
 
Reception 
 
Reception handlar om mötet mellan läsare och text. Hur en text uppfattas beror på 
läsarens associationer till texten, och de styrs av läsarens tidigare erfarenheter och 
socialisation.  
 
 
Boksamtal 
 
När en grupp människor talar om en utvald text utifrån ett utvalt arbetssätt. Boksamtalet 
leds av en person som styr samtalet efter det utvalda arbetssättet.  
 
 
2 Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenteras olika teorier om barns läsning och om vilka texter som 
tilltalar yngre läsare och varför. Här presenteras även teorier om att och hur pojkars och 
flickors reception av bilderböcker skiljer sig åt. 
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2.1 Receptionsteori 
 
När ett barn möter en text är det många faktorer som spelar stor roll i hur texten 
kommer att bli bemött. Vare sig barn läser själva eller blir lästa för är det mycket som 
har betydelse för hur de kommer att uppfatta och ta till sig texten. Om texten stämmer 
överens med barnets erfarenheter och åsikter eller om texten presenterar något nytt eller 
okänt. Det man talar om är ett barns reception av en text. Faktorer som påverkar ett 
barns reception är bland annat var läsningen genomförs, vilken ålder barnet är i, 
sinnesstämning hos barnet, hur barnet är socialiserat m.m.13.  
 
 
2.2 Läsning som transaktion 
 
Litteraturforskaren Louise M. Rosenblatt menar att i varje möte mellan läsare och text 
sker något unikt, en transaktion som leder till att en text får olika betydelser hos läsare 
beroende på deras tidigare erfarenheter. Läsaren använder sig av tidigare erfarenheter 
för att tillsammans med texten skapa en personlig mening. Viktigt vid studier av läsares 
transaktioner är hur läsaren subjektivt bemöter texten. Författarens åsikter eller tankar 
som finns med i texten har ingen relevans utan det är läsarens upplevelse av texten som 
har betydelse. Skiljer sig läsarens erfarenheter och textens innehåll kan det leda till att 
läsaren har svårt för att ta till sig texten. Det kan till exempel handla om att läsa om 
andra kulturer och deras traditioner. En läsare med kulturella traditioner kan ha svårt att 
ta till sig när hon eller han läser om en annan kulturs traditioner. Rosenblatt vill att 
lärare mer ska fokusera på transaktionen vid läsning, inte att läsningen skall leda fram 
till ett rätt svar14.  
Rosenblatt menar att det vid läsning finns två strategier man kan använda sig av. Hon 
delar upp läsning i två olika sätt, efferent och estetisk läsning. I båda sätten väljer 
läsaren medvetet ut vad i texten hon eller han vill uppmärksamma. Det som skiljer 
begreppen åt styrs av syftet till varför texten skall läsas. Efferent läsning är t.ex. då 
läsaren på förhand vet att det kommer ett prov på texten som ska läsas. Det leder till att 
läsaren inte ser texten som en helhet utan läser texten i ett speciellt syfte. Transaktionen 
mellan läsare och text uteblir för läsaren tillåter inte inflytande av sina egna 
erfarenheter. Estetisk läsning är då läsaren riktar all sin uppmärksamhet mot den text 
hon läser för tillfället. Läsaren använder sig av tidigare erfarenheter och skapar växelvis 
en egen relation till texten. 
 
  
 
 
 
                                                
13 Brink, L (2005) s. 175 
14 Molloy, G (2003) s. 47 
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2.3 Läsningens olika faser  
 
J. A. Appleyard har i sin forskning visat att människor går igenom olika faser i sin 
läsning från att de är barn tills att de blir vuxna15

,
16. Faserna är knutna till personens 

identitetsutveckling och skapas i ett socialt och kulturellt sammanhang. De olika faserna 
är Den lekande läsaren, Läsaren som hjälte och hjältinna, Läsaren som tänkare, 
Läsaren som tolkare och Den pragmatiske läsaren.  
 
Den första fasen, Den lekande läsaren, inträffar från att barnet föds till att hon börjar 
skolan. Den svenska litteraturvetaren Lars-Göran Malmgren kallar fasen för den 
”magiska fantasins period”17. Fantasi och verklighet blandas ihop i barns lek och det 
finns inga tydliga gränser där emellan. Barn lever sig in i den fantasivärld de läser om 
och i leken har de svårt att skilja den från verkligheten. Fantasivärlden som är väldigt 
egocentrisk hjälper barn att skapa en trygghet som är viktig för identitetsutvecklingen. 
Under fasen, då barnen blir äldre, blir gränserna mellan verklighet och fantasi tydligare. 
Detta stärker barns identitetsutveckling ytterligare för nu kan de se gränsen och själva 
välja var de vill befinna sig. Genom att själva bestämma när de ska kliva in i 
fantasivärlden vet barnen att de lika gärna kan kliva ut. De läskiga drakar som tidigare 
funnits i fantasin vågar barnen nu möta för gränsen mot verklighet har blivit tydligare.  
 
Läsare mellan 7 och 12 år befinner sig i andra fasen Läsaren som hjälte eller hjältinna. 
De lever sig ofta in i sagan eller berättelsen som just hjälten eller hjältinnan. Enligt 
Appleyard beror detta på olika anledningar. För barn är detta en tid då de hela tiden 
möts av nya situationer och nya sociala relationer, genom skolstart och olika 
grupperingar på skolan osv. Det är en tid då barnen känner sig osäkra och de sociala 
kraven ökar. Det uppstår en identitetskris för barnen. Enligt Appleyard uppstår det 
genom denna identitetskris ett behov och en önskan att få vara just en hjälte eller 
hjältinna i sagans värld. Barnen tar rollen som hjälte eller hjältinna i de böcker de läser 
för att få besegra ondska och för att få skapa ordning och sätta tydliga gränser. Detta gör 
barnen för att kompensera det de själva saknar. Appleyard menar att barn intar rollen 
som hjälte eller hjältinna för att dämpa känslor så som oro, ångest, rädsla18. Oro, ångest 
och rädsla är något barn möts av när de ställs inför alla de nya sociala krav som ställs på 
dem. Det krav som ställs på berättelsen är att den lever upp till de krav barnen har. Barn 
förväntar sig att bokens hjälte eller hjältinna ska vara precis så modig, självständig och 
ärlig som de förväntar sig att han/hon ska vara. Speciellt viktig är hjälten eller 
hjältinnans frigörelse från föräldrarna, för det är under dessa år då barnen som läser 
skall göra detsamma. 
 
I den tredje fasen, Läsaren som tänkare, befinner sig läsaren i tonåren, 13 till 17 år. Till 
skillnad från den förra fasen, då läsaren ville läsa om en hjälte/hjältinna, präglas denna 
fas av att läsaren vill kunna identifiera sig med en boks karaktärer. Läsaren vill kunna 
                                                
15 Brink, L (2005) s. 176 
16 Malmgren, L (1997) s. 108 
17 Malmgren, L (1997) s. 109 
18 Malmgren, L (1997) s. 111 
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känna igen karaktärernas erfarenheter då tonåren är en tid man möts av en ny verklighet 
som kan leda till en svår identitetskris, detta gör dem till tänkare. ”I tonårens 
identitetskriser växer det fram en insikt om att livet är komplicerat och sammansatt, inte 
oskyldigt och romantiskt.19”. Tonåringar vill läsa texter där de känner igen sig och där 
de kan pröva texternas innehåll mot verkligheten. Tidigare har läsning om 
hjältar/hjältinnor i en fantasivärld fyllt de behov barnen söker men nu tvingas de inse att 
behoven inte kan lösas på samma sätt i verkligheten. Tonåringar söker sig därför till ny 
litteratur där de kan få svar på frågor de ställer till sig själva och till omgivningen.  
 
Läsaren som tolkare möter man på universitet eller högskolor. De är läsarna som anser 
att det inte finns entydiga fakta utan bara tolkningar av litteraturen. De ser konstruerade 
texter som tolkningsbara utifrån olika perspektiv. Appleyard menar att man som läsare 
till en början jämför texten med verkligheten på ett direkt sätt. Senare blir läsaren 
medveten om att en text kan läsas på olika sätt beroende av den sociokulturella kontext 
man befinner sig i. 
 
Då läsaren befinner sig i den sista fasen är hon vuxen. Den pragmatiske läsaren 
förhåller sig praktiskt till läsning. Hon väljer läsning efter olika behov i olika situationer 
och valen bygger på erfarenheter. Läsningen är ofta personligt förankrad och väljs efter 
olika strategier. Appleyard ser även att läsning hos vuxna har en tendens att genomgå en 
regression20. Vuxna återvänder till läsning av böcker med lyckliga slut och upprätthållen 
ordning. 
 
 
2.4 Repertoarer 
 
Den amerikanska litteraturteoretikern Kathleen McCormick grundläggande antagande 
är att läsare och texter äger en allmän och en litterär repertoar21. 
Med allmän repertoar menas att både läsare och texter är fyllda av uppfattningar och 
perspektiv på livet, knutna kring kultur, värderingar, övertygelser m.m. Skiljer sig 
textens allmänna repertoar för mycket mot läsarens allmänna repertoar kan det leda 
till att en spänning uppstår och att läsaren inte förstår en texts intention. Läsare är 
generellt inte själva medvetna om sin egna allmänna repertoar förrän de möter texter 
som strider emot den. Genom att inte dela textens allmänna repertoar kan inte texten tas 
emot av läsaren. 
Den litterära repertoaren delas även den in i text och läsare. Texters litterära repertoar 
kännetecknas av att de följer litterära konventioner och formas av formella strategier. 
Folksagor och ”traditionella berättelser” är exempel på litterära texter. Läsarens 
litterära repertoar bygger på föreställningar om vad hon anser att litteratur är eller bör 
vara. De föreställningarna är kulturellt betingade hos läsaren. Läsaren som tidigt tar del 
av litteratur kan skaffa sig större litterär repertoar som hjälper i läsandet. Läsaren lär sig 
känna igen olika litterära stilar och kan koppla ihop litteratur med varandra. Läsare med 
                                                
19 Malmgren, L (1997) s. 114 
20 Malmgren, L (1997) s. 118 
21 Molloy, G (2003) s. 52 



 

 7 

svagare litterär repertoar har svårare att ta till sig litteratur pga. att de har svårare för att 
förstå och se helheten i texten.  
McCormick menar att en läsares allmänna och litterära repertoarer ska matcha varandra 
för att bästa resultat ska visas. Lärare ska välja texter som infriar elevers förväntningar 
och förhoppningar så att läsningen skall kännas meningsfull. Sker en icke-matchning 
kan läsaren ”inte hitta ett tillfredställande sätt att reagera eller förstå texten på”22. 
Läsningen blir då meningslös och stimulerar inte till vidare läsning. 
 
 
2.5 Läsarens olika koder 
 
I försök till att förstå unga läsares reception har forskaren Jack Thomson presenterat en 
utvecklingsgång utifrån Barthes kodteori23. Koderna, som står i en hierarkisk relation 
till varandra, visar hur läsning borde utvecklas hos barn. Den första koden, handlingens 
kod, går ut på att läsaren hela tiden vill mötas av texter som innehåller en stor del 
dramatik. Texter skall ha tydlig ordning där textens detaljer kan placeras i ett tydligt 
händelseförlopp. Den andra koden, hermeneutiska koden, behandlar gåtor, 
problemlösning och ”kriser”. Läsaren vill aktivt kunna tolka och finna svar på de 
frågeställningar som texter erbjuder. Den semantiska koden syftar på läsare som 
fokuserar på textens karaktärer. Genom att läsaren tar del av karaktärerna och deras 
verklighet skapas en allmänmänsklig livskunskap som hjälper läsaren att förstå fiktiva 
karaktärer på ett generellt plan24. Den fjärde koden, symboliska koden, innebär att 
läsaren kan överföra en bild hon eller han konstruerat ur en text till ett annat 
sammanhang. På så sätt kan läsaren urskilja underliggande teman i en text genom att 
använda de associationer hon tagit med sig från tidigare läsning. Den sista koden, den 
kulturella och referentiella koden, är då läsaren kan använda sina kunskaper om till 
exempel historiska situationer för att bättre förstå en text. Kunskaper ur det verkliga 
livet blir till en hjälp i tydandet av texter.  
Ur dessa koder har Thompson utvecklat en hierarkisk utvecklingsmodell som visar olika 
behov som läsaren upplever i litteraturreceptionen. Modellen visar sex stadier som 
läsaren behöver gå igenom för att kunna utvecklas till en mer abstrakt läsare: 
 
1. Oreflekterat intresse för handlingen. 
 
2. Förmåga att uppleva empati med beskrivna karaktärer. 
 
3. Förmåga att urskilja analogier mellan berättelsens beskrivna element och direkta eller 
indirekta livserfarenheter. 
 
4. Förmåga till reflektion över berättelsens signifikans. Detta innebär en reflekterande 
förståelse av textens händelser och personer utifrån olika perspektiv. De kan ses som 

                                                
22 Molloy, G (2003) s. 57 
23 Malmgren, L (1997) s. 43 
24 Malmgren, L-G (1997) s. 44 
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exempel på generella förhållanden och relationer till läsarens egna frågeställningar och 
problemkomplex. 
 
5. Förståelse av hela verket som en författares skapelse och konstruktion. 
 
6. Medveten förståelse av relationen mellan läsare och författare och förståelse av 
textens ideologi, av läsarens egna identitetsteman i förhållande till texten och den egna 
läsprocessen.   
 
Vilket stadium läsaren befinner sig på beror på hans eller hennes olika behov och 
inriktningar.  
Jack Thompson kunde se i sin forskning att unga läsare ofta fastnar i handlingens kod 
och inte passerar det första stadiet i modellen25.  
 
 
2.6 Genus 
 
Sedan könsrollsdebatten inom barnlitteratur började på 1960-talet har ämnet alltid varit 
aktuellt. Idag vet vi att det är en tydlig könsmässig skillnad i hur barn tolkar 
bilderböcker. Gunilla Molloy använder uttrycket genusimpregnerad läsning26. Hon 
menar att barn förhåller sig olika till skönlitteratur beroende av faktorer så som 
omslaget, vilket kön huvudpersonen har och i vilken miljö boken utspelar sig. 
Forskning av Charles Sarland27 visar att pojkar läser framför allt action med manliga 
huvudpersoner medan flickor läser fram känslor. Flickor är dock inte lika bundna till 
”flickböcker” på samma sätt som pojkar är bundna till ”pojkböcker”. För flickor handlar 
det om att läsa om en hjälte som kan stärka deras identitet och ofta spelar det inte någon 
roll om det är en man eller kvinna. Pojkar däremot söker sig bort från kvinnliga 
huvudpersoner för de vill distansera sig från kvinnliga känslor så som medkänsla, enligt 
Charles Sarlands. Lärare inom ämnet svenska måste därför beakta genusperspektivet för 
att kunna tillgodose allas behov och se till att utvecklingen av språket i tal och skrift blir 
gynnsamt för alla.      
Den genusimpregnerade läsningen är något som barn får med sig tidigt, barn lär sig 
tidigt att uppträda ”könskorrekt”. Det börjar i familjen och fortsätter sedan på förskolan 
och upp i skolan. Alla dessa delar av samhället leder oss in i ett genussystem där 
mannen är norm. Genussystemet kan beskrivas som ”ett nätverk av processer, fenomen, 
föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation ger upphov till ett slags 
mönstereffekter och regelbundenheter”28. Enligt Sharyl Bender Peterson och Mary 
Alyce Lach kan barnlitteratur ha en bidragande orsak till att detta genussystem 
bibehålls29. Bilderböcker ger barn en uppfattning och förståelse om verkligheten och de 
är fyllda med kulturella och samhälliga värderingar om vad som är manligt och 
                                                
25 Malmgren, L-G (1997) s. 44 
26 Molloy, G (2003) s. 69 
27 Molloy, G (2003) s. 70 
28 Molloy, G (2003) s. 64 
29 Kåreland, L (red.) (2005) s. 126 
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kvinnligt. Böckerna ger även barn direktiv om hur man skall bete sig i sina olika 
könsroller. Genom brist på kvinnliga huvudpersoner får flickor till stor del läsa om 
manliga huvudpersoner, något som kan leda till att mansnormen stärks bland barn då de 
aldrig får ta del av starka, kvinnliga huvudpersoner. Brist på kvinnliga huvudpersoner 
gör att flickor läser och lär sig om pojkar men pojkar läser bara om sitt egna kön. Tyvärr 
uppmuntras manliga huvudpersoner av förlagsvärlden30, enligt Ulla Rhein, vilket leder 
till att böcker med kvinnliga huvudpersoner sällan blir publicerade. 
 
 
Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
 
Med barns reception av texter menas hur barn uppfattar en text, vilket påverkas av olika 
faktorer. J. A. Appleyard anser att en faktor som påverkar receptionen är vilken fas 
läsaren befinner sig i. Appleyard delar in läsaren i fem olika faser; Den lekande läsaren, 
Läsaren som hjälte och hjältinna, Läsaren som tänkare, Läsaren som tolkare och Den 
pragmatiske läsaren. Kathleen McCormick menar att läsaren och texten har en allmän 
och en litterär repertoar. Det är viktigt att läsarens och textens repertoarer stämmer 
överens för att läsaren bättre ska förstå texten. Forskning visar att pojkar och flickor tar 
fasta på olika aspekter i en text och att detta är något som påverkas av vuxnas 
genusperspektiv. I analysen av det insamlade materialet har jag valt att lägga fokus på 
dessa delar. 
 
  

3 Didaktiska utgångspunkter 
 
I detta kapitel presenteras olika metoder jag valt att arbeta med i undersökandet av barns 
reception. Här förklaras även vikten av att ha ett demokratiskt arbetssätt i klassrummet 
för att stimulera läslusten hos eleverna.  
 
 
3.1 Boksamtal 
 
I kursplanen för svenska i grundskolan står det på första raden att ämnet ”syftar till att 
ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa 
och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur”.31 I målen att sträva mot står det 
”att undervisningen skall hjälpa elever utveckla sin förmåga att läsa, förstå, tolka och 
uppleva texter av olika slag och att kunna anpassa sin läsning”.32 Det står även att 
elever ska ”utveckla sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor 
som texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värder”.33  

                                                
30 Englund, L (2006) 
31 Skolverket (2007) 
32 Skolverket (2007) 
33 Skolverket (2007) 
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Med hjälp av boksamtal kan barns förmågor inom ämnet svenska effektivt utvecklas. 
Boksamtal kan hjälpa barn att utveckla en bättre läsförståelse samt en ökad 
språkförmåga, något som har stor betydelse i skolarbeten och inte bara i ämnet svenska. 
Genom att prata om de tankar och känslor som uppstår vid läsning lär sig barn att bättre 
formulera sig då de kommunicerar med andra. I boksamtal kan barn även skapa en 
förståelse för omvärlden och utveckla empati, både i sig själva och hos andra. När 
läsaren sedan delar med sig av sina känslor under ett boksamtal får de andra deltagarna 
möjligheten att kunna se den lästa texten ur en annans synvinkel.   
I arbete med boksamtal presenterar litteraturen olika metoder. De har olika syften, men 
generellt för alla metoder är att de vill hjälpa elever att utvecklas som läsare och 
människa.  
 
 
3.2 Att skapa ett boksamtal utifrån barns frågor 
 
Det finns många tankar om hur man hjälper barn att utvecklas till att bli bättre läsare. 
Aidan Chambers vill få läsare att utveckla sig och bli bättre på att tänka och samtala om 
texter de läst. Genom att samtala om texter, där textens innehåll inte spelar roll, 
utvecklar läsaren en utökad samtalskompetens både i och utanför skolan. I och med 
samtal får läsaren även tid att reflektera över sin samtalsförmåga, ”inte minst för att 
många av oss ofta inte vet vad vi tänker på förrän vi hör oss själva säga det” 34. Genom 
samtal utvecklas även läsaren till en tänkande läsare. Piaget menar att när barn befinner 
sig i en situation agerar tänkandet centrerat35. Konsekvensen blir att de delar upp 
helheten med fokus på det som är iögonfallande och det leder till att viktiga delar i 
situationen väljs bort. Enligt Chambers kan detta motverkas vid boksamtal. Boksamtal 
erbjuder läsaren att sätta sig in i texten och formulera sig på ett begripligt sätt för de 
andra som ingår i samtalet. Detta gör att läsaren är tvungen att tänka på texten som 
helhet och inte bara de iögonfallande delarna. Boksamtalens syfte är att eleverna själva 
måste formulera och framföra sina tankar och känslor utifrån en utvald text.  
Rent tekniskt går boksamtalen ut på att samtalsledararen ställer så öppna frågor som 
möjligt och de ska bygga på tidigare synpunkter som samtalsdeltagarna har framfört. 
För att frågorna som ställs ska vara så öppna som möjligt använder sig Chambers av 
frågor av karaktären ”Tell Me”. (Enligt svenska experter så finns det ingen bra 
översättning på frågeställningen ”Tell Me”36, de översätter ”Tell Me” till ”Jag Undrar”.) 
Frågeställningen blir då mer personlig och eleven upplever inte samtalet som ett förhör 
utan får istället en känsla av en inbjudan till samverkan.  
 
 
 
 

                                                
34 Chambers (1993) s. 10 
35 Möhl, B & Schack, M (1981) s. 50 
36 Chambers (1993) s. 60 
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3.3 Låt barn se sig själva som en karaktär 
 
En annan metod att arbeta efter vid boksamtal är Ulla Lundqvist samtalsmetod37. 
Hennes metod bygger på att barnen ska leva sig in i bokens karaktärer och föreställa sig 
hur det skulle vara om de bytte plats. Barnens svar blir mer personliga för handlingen 
och förutsättningarna bestäms av dem och på så vis finns det inga rätta eller fel svar 
utan bara barnens egna fantasier. Lundqvist metod ställer högre krav på läraren än vad 
Chambers metod gör. Det krävs att läraren är väl påläst på texten som används och att 
hon eller han har frågor färdiga inför samtalet. Lundqvist anser att det är viktigt att man 
väntar med att fråga vad barnen tycker om boken till slutet av samtalet. Anledningen är 
att om ett eller flera barn inte tycker om boken kan det leda till att de andra barnen sluter 
sig och samtalet inte kommer framåt.  
 
 
Den påtagligaste skillnaden mellan Chambers och Lundqvist är att Chambers mer 
fokuserar på innehållet medan Lundqvist fokuserar på karaktärerna. Detta gör att jag i 
mina samtal främst kommer att använda mig av Chambers samtalsmetod. Jag vill att 
boksamtalet ska vara en öppen arena där barnens tankar och känslor styr samtalet. Jag 
anser även att Lundqvist samtalsmodell kan leda till att jag omedvetet styr samtalet dit 
jag vill då det bara är jag som ska leda samtalen. Hade jag varit lärare över en klass som 
var vana att arbeta med boksamtal hade Lundqvists metod känts mer aktuell, men bland 
de fyra barn som jag ska samtala med har ingen haft boksamtal tidigare. Jag vill även 
tro att med för många frågor kan barnen känna att det finns ”rätta” svar och det kan leda 
till att de inte vågar svara på frågorna.  
 
 
3.4 Samtal för identifikation 
 
När barn läser berättelser och historier har de en tendens att vilja identifiera sig med 
dess karaktärer. Enligt Lars Brink är barn benägna att identifiera sig med karaktärer som 
de antingen ser upp till och önskade att de var eller karaktärer de känner en samhörighet 
med. Detta har att göra med barns identitetsutveckling och deras frigörelse från 
föräldrarna.  
Brink presenterar i boken Modig och stark – eller ligga lågt tidigare forskning gjord av 
Möhler & Schack38 som visar att barn söker en identifikationsgestalt och en idealgestalt 
hos karaktärerna. För att tydliggöra begreppen används Astrid Lindgrens Mio min Mio 
som exempel. Där framställs Jonatan som en idealgestalt som är modig, stark, vacker 
och någon att se upp till medan Karl är berättelsens identifikationsgestalt. I Karl kan 
barn identifiera sig för han är liten, modig och även lite rädd. Brink visar även att man 
kan se tydliga skillnader mellan könen i igenkännandet hos karaktärer. Barn söker oftast 
identifikation i karaktärer av samma kön. Generellt ser pojkar upp till de modiga 
karaktärerna av manligt kön i berättelserna medan flickor identifierar sig med karaktärer 

                                                
37 Lundqvist, U (1984) s. 37 
38 Brink, L (2005) s. 162 
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de har mest gemensamt med. Flickor visar dock större benägenhet att kunna identifiera 
sig med båda könen. 
 
 
3.5 Det demokratiska samtalet 
 
Enligt Gunilla Molloy har skolan två uppgifter: att förmedla kunskaper och att fostra 
elever till att bli demokratiska medborgare39. Hon menar att skolan idag många gånger 
misslyckas med det senare uppdraget. I Kursplanen i svenska står det att undervisningen 
skall sträva mot att elever ”stimuleras till eget skapande och till eget sökande efter 
meningsfull läsning samt till att ta aktiv del i kulturutbudet”40. Det står även att 
”skönlitteratur hjälper människan att förstå sig själv och världen och bidrar till att 
forma identiteten”. Skönlitteratur ”ger möjligheter till empati och förståelse för andra 
och för det som är annorlunda och för omprövning av värderingar och attityder. 
Därigenom kan motbilder formas till exempelvis rasism, extremism, stereotypa 
könsroller och odemokratiska förhållanden”41. Mycket av den litteratur elever idag 
möter under sin skoltid är subjektivt utvald av läraren. Detta kan leda till att många 
tappar motivationen till att läsa. De anledningar elever får till varför viss litteratur ska 
läsas är ofta vaga och baseras på lärarens egna åsikter om vad som är god litteratur. För 
många lärare är god litteratur den litteratur de alltid arbetat med eller som de anser har 
ett högt kulturellt värde. Med högt kulturelltvärde menas att bland annat böcker som är 
skrivna av kända och betydelsefulla författare.  
Arbetet med texter brukar också se ut på ett bestämt sätt. Läraren ställer frågor om 
specifika händelser ur boken eller om textens språk. Molloy vill istället att läraren 
tillsammans med eleverna ska delta i samtal om texten. På så sätt blir klassrummet en 
plats där tankar och funderingar yttras istället för ett ”rätt” svar på lärarens frågor. 
Louise M. Rosenblatt menar att arbete med litteratur kan leda till ”att själva utveckla ett 
reflekterande förhållningssätt till mänskligt beteende”42, som i sin tur kan leda till en 
stärkt identitet hos läsaren. Molloy skulle gärna se att läraren valde litteratur som hon 
själv inte läst för att sedan tillsammans med eleverna läsa den. På så sätt skulle alla i 
gruppen diskutera texten utifrån samma premisser.   
 
Vidare har Molloy även sett en ovilja hos lärare att ta upp vissa ämnen som elever kan 
komma med efter en läst text. Det kan röra sig om existentiella frågor, till exempel 
frågor om självmord. Detta är något som går direkt emot målen för ämnet svenska där 
det står ”utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som 
texter med olika syften väcker samt stimuleras till att reflektera och värdera”43. Många 
lärare vågar då inte avvika från sitt klassiska litteraturarbetssätt för de känner sig 
tvungna att ha svaren på elevernas frågor. Detta kan eleverna tolka som att det är vissa 
saker man inte talar om i skolan. Den typen av frågor kan då klassas av eleverna som 
                                                
39 Molloy, G (2003) s. 311 
40 Skolverket (2007) s. 97 
41 Skolverket (2007) s. 99 
42 Molloy, G (2003) s. 312 
43 Skolverket 2000 (2007) s. 97 
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”vuxenfrågor”, det är de svåra frågorna som behandlas av vuxna. Molloy menar att en 
lärare inte ska undvika ”svåra frågor” utan istället använda sig av dem. Genom att 
använda sig av termen ”svåra frågor” inför klassen, där alla får säga vad de tänker och 
känner om till exempel självmord, skapas ett klimat där elever känner sig delaktiga och 
sedda. Om det stämmer vad Rosenblatt tror, att det är just existentiella och etiska frågor 
om vuxenlivet elever vill diskutera44, är det viktigt som lärare att vara medveten om 
detta.  
Enligt Molloy bör lärare tillsammans med sina elever välja lämplig litteratur som 
stimulerar elever till fortsatt läsning. 
 
 
Sammanfattning av de didaktiska utgångspunkterna 
 
Målen för ämnet svenska i grundskolan är bland andra att elever ska utveckla sin 
förmåga att samtala om texter, stärka sin identitet, uppleva empati samt kunna anpassa 
sin läsning. Genom att använda boksamtal kan dessa mål uppfyllas. Aidan Chambers 
boksamtal går ut på att utveckla läsaren till en tänkande läsare. Boksamtalets syfte är att 
läsaren skall se texten som en helhet och inte bara de iögonfallande delarna. En annan 
metod beskrivs av Ulla Lundqvist där boksamtalet går ut på att läsaren skall leva sig in i 
textens karaktärer. Vid valet av litteratur anser Gunilla Molloy att elever ska var mer 
delaktiga för att den bättre ska tas emot, lärare väljer ofta litteratur utan inblandning av 
elever. 
Ur detta kapitel tittar jag i huvudsak på Chambers som grund i utformningen av 
boksamtalen men tar även stöd hos Lundqvist.  
 
 
4 Metod & genomförande 
 
I detta kapitel presenteras arbetets uppbyggnad och genomförande. Förklaringar till 
urvalet av skola, böcker, elever och boksamtalsfrågor ges samt hur jag förhållit mig till 
de etiska aspekterna. Även arbetets metodval, databearbetning och tillförlitlighet 
presenteras.    
 
 
4.1 Metod 
 
Jag har valt att använda mig av boksamtal för att undersöka elevers litteraturreception. 
Under boksamtalen kommer jag att använda mig av kvalitativa intervjuer. Genom 
kvalitativa intervjuer kan jag få information om elevers attityder, förkunskaper, 
värderingar m.m.45. Jag anser att detta är den bästa arbetsmetoden eftersom eleverna jag 
planerat arbeta med befinner sig i årskurs ett, vilket gör det svårt att be dem lämna in 
                                                
44 Molloy, G (2003) s. 311 
45 Johansson, B & Svedner, P, O (2001) s. 24 
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något skriftligt. I utformning av frågor till boksamtalen utgår jag i huvudsak från Aidan 
Chambers boksamtal men även Ulla Lundqvists samtalsmodell som ett komplement. 
Dessa två metoder anser jag vara bäst lämpade för min undersökning för de ser olika på 
läsarens roll men kan ändå komplettera varandra. 
Via telefon kontaktar jag en lärare på den skola jag haft min verksamhets förlagda 
undervisning (VFU) och förklarar vad mitt arbete går ut på. Jag förklarar att jag vill 
träffa en grupp elever för att genomföra boksamtal med och att jag tänker träffa dem vid 
fyra tillfällen på skolan. Dagen efter besöker jag läraren och förklarade mer detaljerat 
vad mitt arbete handlar om och tillsammans väljer vi ut elever som anses lämpliga för 
arbetet. Jag förklarar för eleverna att om de inte vill hjälpa mig så är det bara att säga till 
under arbetets gång. Jag förklarar de etiska reglerna jag arbetar under för läraren och de 
utvalda barnen får ta med sig hem ett presentationsbrev från mig att ge till föräldrarna46. 
Jag väljer ut fyra bilderböcker som vi ska arbeta med och gör därefter en subjektiv 
analys av dem. Syftet med analysen är att synliggöra eventuella frågeställningar samt 
vara väl förbered på eventuella frågor från barnen om texten.  
Därefter planerar jag boksamtalens utformning utifrån mina didaktiska utgångspunkter. 
Eftersom jag inte söker något specifikt i barnens reception utvecklar jag ingen tydlig 
frågemall. Jag utformar några få generella huvudfrågor men utöver det anpassade jag 
mina frågor till de olika bilderböckerna vi läser.  
Boksamtalen är tänkta att äga rum vid fyra tillfällen under fyra dagar och pågå i 30 
minuter, läsning i 5-10 minuter och boksamtal i 20-25 minuter. Samtalen ska ske på 
samma plats varje gång och de registreras genom anteckningar och inspelning på 
diktafon. Därefter ska det insamlade materialet transkriberas och analyseras utifrån 
arbetets teoretiska utgångspunkter. 
Jag vill avslutningsvis att barnen ska få gradera böckerna vi läst mellan ett till fem. 
Syftet med graderingen är att ta reda på om det finns likheter eller olikheter mellan 
könen i vad de tycker om bilderböckerna.  
 
 
4.2 Urval 
 
4.2.1 Skola 
 
Jag väljer att genomföra arbetet på den skola jag haft min VFU plats. Där har jag god 
kännedom om verksamheten och en bra kontakt med skolans ledning och lärare. Skolan 
är liten till antalet elever så de flesta av dem vet vem jag är. Skolan har elever från 
förskolan till sjätteklass och ligger i ett medelklassområde och består nästan bara av 
infödda svenska medborgare. 
 
 
4.2.2 Eleverna 
 
Valet av elever görs med hjälp av elevernas klasslärare. Min tanke är att det finns större 
chans för produktiva samtal med elever som har lätt för sig att samtala än med tystlåtna 
                                                
46 se bilaga 1 
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elever. Jag vill även att de fyra eleverna ska anses vara medel-duktiga bland 
förstaklasseleverna på skolan. Genom att inte använda mig av de starkaste eleverna tror 
jag att arbetets slutsats blir mer generaliserbart.  
 
 
4.2.3 Bilderböckerna 
 
Vid valet av bilderböcker är det viktigt för mig att använda böcker som står i kontrast 
till varandra. Jag väljer att använda två böcker från idag och två böcker från förr. 
Anledningen är att det är stor skillnad på bilderböcker idag mot var det var förr.  
De två böckerna från förr känns som ett självklart val. Elsa Beskows betydelse för 
bilderboken i Sverige är enorm. Beskow fortsatte att använda sig av den gamla 
romantiska stilen i sina bilderböcker då de flesta andra författare valde att bli moderna. 
Idag har hennes böcker blivit en del av svenskt kulturarv och hon är omåttligt populär. 
Tomtebobarnen och Puttes äventyr i blåbärsskogen, är två böcker som påminner om 
varandra och är ”typiska” för Beskows stil. Båda är skrivna med rim och vers och 
bilderna är av nationell romantisk stil47. De båda utspelar sig i den svenska naturen och 
består av stora familjer och mycket fantasi. Det som skiljer dem åt är att i Puttes äventyr 
i blåbärsskogen är det en pojke som har huvudrollen medan i Tomtebobarnen handlar 
det inte om någon specifik karaktär. Något som även skiljer dem åt är att i 
Tomtebobarnen möter läsaren en flitig och lycklig kärnfamilj. I Puttes äventyr i 
blåbärsskogen läser man om ensamma Putte som möter två familjer där ena familjen 
består av pappa och söner och den andra av mamma och döttrar.   
Vid valet av de två andra böckerna är det viktigt för mig att använda erkänt ”bra” 
böcker med tydliga etiska, moraliska eller genus dilemman. Med erkänt ”bra” böcker 
menar jag böcker som det skrivits om i media eller som fått pris av något slag eller att 
böckerna har blivit rekommenderade till mig av kunnigt folk. Med hjälp av handledare 
och bibliotekarier väljer jag att använda Lill-Zlatan och morbror raring av Pija 
Lindenbaum och Då Leopold blev arg av Dina Gellert. Min uppfattning är att dessa två 
böcker är väldigt aktuella och tar upp ämnen som berör barn idag.  
 
 
4.2.4 Boksamtalsfrågor 
 
Som jag tidigare nämnt använder jag mig av Aidan Chambers boksamtal som bygger på 
att frågor ställs utifrån vad som säjs under samtalet. Chambers menar att förstå en boks 
innebörd gör man inte direkt, den måste upptäckas och diskuteras fram. Som lärare 
måste man därför ställa frågor som hjälper läsaren i denna process. Frågor som lärare 
kan använda sig av är t.ex.: ”Var det något du gillade i boken?, Var det något du 
ogillade?, Var det något som du tyckte var konstigt?, Var det något som du blev riktigt 
förvånad över?, Kunde du se berättelsen framför dig i fantasin medan du läste?”48. Alla 
frågor ger därefter följdfrågor som bygger på läsarens svar. Det viktigaste är att ställa 
frågor som bjuder in och stimulerar till samtal.  
                                                
47 Ulla, B (1997) s. 16 

48 Chambers, A (2004) s. 114 
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De frågor jag använt som huvudfrågor är (inte i ordning): ”Vad känner ni nu när jag 
läst boken?, Var det något som var orättvist i boken?, Har det som hände i boken hänt 
er?, Var det något du gillade/ogillade i boken?”. Dessa är de frågor jag återkommer till 
under alla fyra boksamtal. Naturligtvis blir det fler frågor än dessa under samtalens 
gång. 
Avslutningsvis ställer jag även frågor hämtade ur Ulla Lundqvists samtalsmetod. Den 
återkommande frågan är: ”Vem av alla karaktärer skulle du helst vilja vara, varför?” 
 
  
4.3 Genomförandet 
 
Arbetet inleddes med ett samtal till min VFU skola där jag förklarade för läraren till den 
klass jag ville arbeta med vad mitt arbete gick ut på. Efter ett godkännande av läraren 
åkte jag ut till den berörda skolan och presenterade mitt material samt breven till de 
tänkta barnens föräldrar. Läraren och jag planerade in fyra dagar och tidpunkter då 
boksamtalen skulle ske.  
Jag analyserade de fyra bilderböcker som skulle användas och valde ut passande 
samtalsfrågor ur den valda teoretiska litteraturen.  
Vid första tillfället jag träffade barnen berättade jag vad mitt syfte med arbetet var. Jag 
förklarade att det inte finns några rätta eller fel svar utan det är vad de känner då jag 
läser bilderböckerna jag vill veta. Återigen var jag tydlig med att om inte någon ville 
vara med så var det bara att säga till. Boksamtalen hölls inom ramen av 30 minuter vid 
fyra olika dagar och inte vid något tillfälle behövde jag avbyta på grund av tidsbrist. Jag 
hade tillgång till samma rum vid alla fyra tillfällen vilket jag tror kan ha stimulera till en 
bättre kvalitet på samtalen49. Under läsningen satt alla barnen placerade i en soffa och 
jag satt framför med ryggen emot så de kunde tydligt se bilderna och texten i böckerna. 
Efter läsningen satte jag mig i barnens lärares lässtol och satte på diktafonen och 
började samtalet. Tyvärr var diktafonen inte av bästa kvalitet och allt som sades kunde 
inte uppfattas men det enligt mig av betydelse kunde jag höra.  
Det första samtalet gick lite trögt vilket var förstårligt då de aldrig haft den här typen av 
samtal tidigare. Jag märkte tydligt att barnen sökte ”rätt” 50 svar istället för att berätta 
om vad de själva ansåg om boken. Men ju längre tiden gick desto bättre blev barnen på 
att samtala och en tydlig utveckling kunde märkas.    
 
Avslutningsvis fick barnen gradera böckerna och berätta vilka de tyckte var bäst 
respektive sämst och varför. Barnens lappar med sina svar på samlades in och vad som 
sades under denna tid antecknades av mig. Till sist gjorde jag en summering av 
litteraturen för att eliminera alla frågetecken barnen kunde tänkas ha.    
 
 
 
 
                                                
49 Pramling, I (2004) s. 25 
50 Chambers, A (1993) s.56 
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4.4 Databearbetning 
 
Det inspelade materialet från boksamtalen transkriberades. De noteringar jag gjort under 
samtalen blev renskrivna och placerades tillsammans med transkriberingarna. Betygen 
barnen gett böckerna sammanställdes och analyserades. Utifrån mina ställda frågor gick 
jag sedan igenom det insamlade materialet för att finna svar.    
 
 
4.5 Tillförlitligheten 
 
I arbeten som genomförs av en ensam författare kan frågan om reliabilitet ställas. Under 
tolkningen av det inskaffade materialet spelar alltid tidigare erfarenheter, åsikter och ens 
bakgrund in vilket påverkar ett arbetes tillförlitlighet. För att motverka detta kan man 
sträva efter att arbeta med olika metoder i insamlandet av materialet. Birgitta Kullberg51 
menar att vid triangulering kan man stärka tillförlitligheten i arbetet, då ses det 
kvalitativa arbetet från olika utgångspunkter. Med fler utgångspunkter minskar man 
inblandning av egna värderingar och åsikter. I min studie använde jag mig av forskning 
som påverkat mig, men samtidigt hjälpt mig att se min studie utifrån olika riktningar. 
Genom valet av Chambers boksamtal och användandet av diktafon minimerade jag min 
påverkan av åsikter i boksamtalen. 
Undersökningen kan inte ge några generella svar på hur barn tar till sig bilderböcker, på 
grund av att gruppen endast bestod av fyra elever, men den kan ses som hjälpmedel.  
 
 
4.6 Etiska aspekter 
 
I början av arbetet informerade jag elever, lärare och föräldrar om de etiska 
förhållningsreglerna jag arbetar under. Jag hänvisade till de riktlinjer som 
Vetenskapsrådet52 satt upp och informerade alla inblandade att namn på skolan, lärare, 
elever m.m. skulle förbli anonymt. Jag informerade barnen om att deras inblandning var 
frivillig och ville de inte fortsätta så var det bara att säga till.   
 
  

5 Boksamtalen 
 
I detta kapitel kommer jag att presentera boksamtalen. Varje samtal börjar med en kort 
presentation av boken, därefter ger jag en vuxentolkning av bokens innehåll och 
slutligen presenteras samtalet med de fyra barnen. Avslutningsvis ger jag egna 
kommentarer om hur boksamtalet gick. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 
alla samtalen. 
 
                                                
51 Kullberg, B (2004) s. 75 
52 Vetenskapsrådet (2002) 
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5.1 Samtal 1 
 
Lill-Zlatan och morbror raring av: Pija Lindenbaum 
 
Första boksamtalet handlade om Lill-Zlatan och morbror raring av Pija Lindenbaum. 
Boken handlar om huvudperson Lill-Zlatan som är en flicka som heter Ella och hennes 
relation till sin morbror. Handlingen börjar med att Lill-Zlatan bor hos sin mormor för 
hennes föräldrar är på ”Mallis”. Hos mormor finns tre av hennes morbröder och alla ser 
likadana ut. De har likadana skjortor, slipsar och frisyrer och de älskar fläskpannkaka. 
Den fjärde morbrodern, Tommy, som kommer in lite senare i boken skiljer sig avsevärt 
från de andra. De andra morbröderna arbetar på kontor och verkar allmänt korrekta 
medan Tommy är frisör och reser värden över. Hans favoritmat är sushi och han klär sig 
i färgglada kläder. Han har även en ring i örat. Läsaren får veta att Lill-Zlatan och 
Tommy har en god och nära kontakt och att de gör massor av saker tillsammans, 
förutom att spela fotboll för Tommy är inte bra på det. När Tommy senare i boken 
träffar Steve förändras allt. Plötsligt är Steve med hela tiden och gör det som bara Lill-
Zlatan och Tommy brukade göra. Lill-Zlatan förstår inte varför Steve ska följa med hela 
tiden. När Steve följer med på bio och inte gråter när en hund dör, som Tommy gör, 
tycker Lill-Zlatan att han inte fattar någonting för det är ju klart man gråter. Lill-Zlatan 
blir elak mot Steve i protest och vid ett tillfälle kan man tolka det som om Lill-Zlatan 
vill att Steve ska vara död. I boken säger Lill-Zlatan ”och Steve syns inte till. Han 
kanske har dött eller fått en spik i foten.” Detta i sitt sammanhang kan tolkas att Lill-
Zlatan vill att något ska hända Steve. Men med tiden börjar de två att mötas och då Lill-
Zlatan märker att Steve kan spela fotboll förändras allt. Boken slutar med att alla tre 
spelar fotboll och har kul.  
 

Som vuxen kan man tidigt i boken tyda att Tommy är homosexuell genom den beskrivning 
som ges av honom. Sett ur ett normperspektiv kan tecken som Tommys yrke, ringen i örat 
och att han gråter på bion vara signaler för hur man är sexuellt lagd. Det är inga tecken som 
är generella men i den här historien då kontrasten mot sina bröder är så stora framgår det 
tydligt, enligt mig. Att Tommy skiljer sig från mängden demonstreras tydligare då det 
framgår att han reser mycket och att han gillar sushi till skillnad mot sina bröder. Då Steve 
kommer in i historien förstår man direkt, som vuxen, att Tommy har hittat en partner. Trots 
att det inte står skrivet i texten blir det tydligt för läsaren vad Steve är för Tommy. Denna 
relation skapar, för vuxna, en naturlig svartsjuka hos Lill-Zlatan. Vuxna förstår varför Lill-
Zlatan reagerar som hon gör och kanske tycker att beteendet till och med är rörande, just på 
grund av den relation Lill-Zlatan och Tommy har till varandra. Man kan fråga sig om Lill-
Zlatans reaktion skulle vart så stark om Tommy hade varit heterosexuell och träffat en 
kvinnlig partner? Man kan tänka sig att Lill-Zlatan tolkar situationen att Tommy har skaffat 
sig en ny lekkamrat så därför behövs inte hon längre, hon känner sig utanför. Att Lill-
Zlatan sedan märker i slutet av boken att Steve kan spela fotboll gör att hon omvärderar sitt 
ogillande av Steve. När de sedan spelar fotboll alla tre kan det tolkas att Lill-Zlatan märker 
att ingen behöver exkluderas ur gemenskapen utan att alla tre kan leka tillsammans. 

 
 
 



 

 19 

Samtalet 
  
Jag och de fyra barnen, två pojkar och två flickor, satt samlade i läsrummet. Barnen satt 
på en stor soffa och jag satt i en stol mittemot. Barnen hade precis kommit in från deras 
matrast och de var väldigt förväntansfulla. Läsningen av boken började efter en kort 
presentation och var avklarad på ca sju minuter, därefter började jag spela in 
boksamtalet. Till en början var barnen väldigt tysta. Jag försökte ställa öppna frågor 
men märkte att ingen kände sig trygg nog att börja. Då valde jag att rikta mina frågor 
enskilt åt barnen. Jag började med att fråga vad de tyckte om berättelsen. Det första som 
kom på tal var att barnen tyckte att Lill-Zlatan var rolig när han var ”busig” mot Steve. 
De ansåg att Tommy hade varit elak mot Lill-Zlatan och att Steve bara kom och 
förstörde. Samtliga barn menade att Steve borde försvinna och inte förstöra mellan Lill-
Zlatan och Tommy. Steve förtjänade allt han blev utsatt för. Ingen av barnen tyckte att 
Lill-Zlatan varit elak. Mitt i allt säger Pojke 1 att det var konstigt att Lill-Zlatan 
struntade i dagis.  
Flicka 1 reagerar när Lill-Zlatan tror att Steve kanske har dött av en spik i foten. Flicka 
1 tolkar det som att Lill-Zlatan vill att han ska vara död och detta gör henne illa berörd. 
De andra barnen är tysta. Jag ser det som om att alla instämmer i den tolkningen.  
Flicka 2 påpekar att det är onödigt att de köper två påsar chips när de går på bio. Hon 
tycker det är att slösa pengar och så skulle hon aldrig gjort.  
Alla anser att Steve inte fattar någonting då han inte gråter på bion. Alla tycker det är 
självklart att man gråter om en hund dör i filmen. 
Då jag frågar Pojke 2, som var lite tystlåten, om det är något han funderar över i texten, 
säger han att det var konstigt att Lill-Zlatan gick in på damernas när han skulle byta om 
i badhuset. Men direkt efter kom han på att Lill-Zlatan var en flicka och då skämdes 
han. Då visade det sig att alla barnen trodde Lill-Zlatan var en pojke fram tills hennes 
namn stod skrivet i texten.  
När jag frågar barnen om varför de tror att Steve ”stajlar” i badhuset får jag till svar av 
pojke 1 att han vill bara gör det snyggt, hoppet alltså. Alla håller med och verkar tycka 
att det var en konstig fråga. 
De orättvisor barnen upplevde var att Lill-Zlatan inte fick vara ensam med Tommy så 
mycket längre. Trots att alla blev vänner i slutet tyckte barnen det var orättvist mot Lill-
Zlatan.      
 
 
Egna reflektioner 
 
Då detta var det första boksamtalet och jag visste att eleverna inte hade haft samtal av 
denna karaktär tidigare anade jag att samtalet inte skulle flyta på exemplariskt. Det var 
därför jag ville börja med denna bok. Boken är populär och jag hoppades att eleverna 
kommit i kontakt med den tidigare. Om så var fallet kanske samtalet skulle flyta på 
bättre.  
Själva läsningen gick bra. Barnen satt så att de alla kunde se både text och bild. Efter 
läsningen inlede jag samtalet och till en början gick det lite trögt. De var osäkra på vad 
de skulle berätta om boken. Jag försökte få dem att prata utan att använda några ledande 
frågor, något som var väldigt svårt då eleverna inte ville börja prata. Men efter en stund 
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gick det bättre och samtalet tog fart. När samtalet var slut var de upprymda och 
spralliga. Jag fick intryck av att de tyckte det var roligt men att de samtidigt var lite 
oroliga över sina egna prestationer vilket är fullt förståeligt då det var första gången de 
var med om ett boksamtal.    
 
 
5.2 Samtal 2 
 
Då Leopold blev arg av: Dina Gellert 
 
Två dagar senare höll jag det andra samtalet om Då Leopold blev arg. Boken handlar 
om en morgon då grisen Leopold vaknar och allt inte är som det ska. Han är arg. Man 
får följa Leopolds arga beteende då han cyklar till skolan, när han är i skolan och när 
han är på väg hem. Leopold är elak mot alla han möter den här dagen. Bland annat 
kallar han fru Sylta för ”tjocka gris” och lägger häftstift på lärarens stol, han skvätter 
lera på fröken Mullig och förstör kycklingarnas sandslott. På väg hem förstör han även 
en picknick för ett par i gräset. När Leopold kommer hem har mamman fått reda på vad 
han gjort och hon tar honom vid örat och kastar honom i sängen utan kvällsmat. Under 
natten drömmer Leopold om vad det var som gjort honom arg. Han tänker tillbaka på 
dagen innan då han blev hånad för han räknade fel på ett tal på svarta tavlan och några 
ungar hällde vatten på honom. Morgonen därpå vaknar Leopold mycket ledsen och 
mamman kommer in med pannkakor och de pratar ut. Historien avslutas med att 
Leopold går runt till alla drabbade och ber om ursäkt.  
 

Till en början tror man att det är en rolig historia och att Leopold bara är lite busig. Men när 
han kallar fru Sylta ”tjocka gris” förstår man att historien är allvarligare än så. Barn får 
tidigt i livet veta att det finns saker som är mer tabu än andra att skämta och retas om. Att 
kalla någon tjock är precis en sådan sak. Genom att författaren använder sig av ett sådant 
uttryck förstår läsaren att det finns ett allvar i historien. Även situationerna som utspelar sig 
kan alla barn känna igen. Vare sig man är ett barn som varit elak som Leopold eller blivit 
utsatt för en som Leopold. Då det kommer fram varför han betett sig som han gjort får man 
som läsare en förklaring på Leopolds beteende och man börjar tycka synd om honom 
istället. Denna vändning låter läsaren att känna empati för två parter i historien, Leopold 
och de som Leopold var elak emot. Man kan här som läsare skapa en förståelse för varför 
vissa barn, utan uppenbara anledningar, är elaka ibland. Att mamman sen på morgonen 
tröstar Leopold visar att hon har förlåtit honom.  

 
 
Samtalet 
 
Det märks tidigt att Då Leopold blev arg är en bok som berör. Under läsningen blir 
flicka 2 märkbart upprörd över Leopolds elakheter. Hon lever sig in i berättelsen och 
säger ”nej” flera gånger då jag läser om Leopold och allt han gör. De andra barnen sitter 
tysta och allvarliga. När samtalet inleds startar det med att flicka 2 berättar att hon 
tycker att Leopold var dum för han gjorde så dumma saker. Flicka 1 visar då förståelse 
för Leopolds beteende genom att förklara att han endast var dum för de andra barnen 
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var dumma mot honom dagen innan. När pojke 2 får frågan om det var något han 
fastnade för tyckte han att Leopold var dum då han spillde ut glaset med mjölk i början 
av berättelsen. Pojke 2 ville dessvärre inte förklara och utveckla sitt svar. Flicka 1 
återkommer vid flera tillfällen till att hon tyckte det var synd om dem som fick sin 
picknick förstörd. Hon tyckte det var synd om all mat som nu inte gick att äta. Alla 
barnen tyckte även att det var synd om Leopold när han fick gå och lägga sig utan 
kvällsmat. De tyckte att mamman var elak då hon inte gav Leopold mat. På frågan vad 
de tyckte att det elakaste Leopold gjorde denna dag fick jag två svar. Alla förutom 
flicka 1 tyckte att det elakaste var när Leopold kallade fru Sylta för ”tjockis”. De ansåg 
att så säger man bara inte till andra, barn som vuxna. Flicka 1 tyckte däremot att det 
elakaste var då de lade ett häftstift på lärarens stol. Hon var rädd att läraren skulle tro att 
barnen inte tyckte om honom och att han skulle bli ledsen. Hon tillade än en gång att det 
var synd om de som skulle äta picknick.  
På frågan om Leopold skulle kunna vara en tjej fick jag en del intressanta svar. Direkt 
efter jag ställt frågan är det två som säjer ja och två som säjer nej. Detta leder till att 
barnen blev osäkra och det slutar i ett allmänt nja. Flicka 1 menar att om Leopold var en 
tjej skulle hon inte kunna smutsa ner de andra tjejernas klänningar för då skulle ju 
hennes egna klänning bli smutsig. Flicka 2 tror att om Leopold var en tjej skulle hon 
inte vara lika elak. Detta är något som pojke 2 även instämmer i. Vid den här tiden 
börjar pojke 1 att bli ofokuserad och börjar prata om annat. Han stör dock inte de andra 
så jag får känslan av att de är vana vid att han beter sig så här.  
Vidare frågar jag barnen om de kan känna igen Leopolds känsla, att vara arg eller glad 
utan att veta varför. Pojke 2 svarar att han har haft känslor som han inte vet varifrån de 
kommit. När jag försöker ta reda på mer blir han tyst än en gång. Flicka 1 säger att hon 
förstår Leopold och förstår varför han gjorde som han gjorde. Hon berättar att om man 
blir arg och ledsen över något, som Leopold blev, vill man hämnas. Flicka 2 börjar då 
att berätta hur lätt det är att ha fel, som när Leopold räknade fel i skolan, och att man då 
inte får reta den personen. När jag frågar om denna berättelse skulle kunna utspela sig 
på deras skola instämmer de alla. Därefter berättar de själva om olika händelser, som 
liknar de som Leopold var med om, och ger förslag på hur de kan se ut i verkligheten. 
När jag frågade barnen om varför de tror att Leopold inte berättade för sin mamma om 
att han blivit mobbad dagen innan fick jag två spännande svar. Den annars så tystlåtna 
pojke 2 svarade – ”Han kanske inte ville att mamman skulle bli arg”. Tyvärr så ville 
han återigen inte utveckla sitt svar utan slöt sig och blev tyst. Flicka 1 satt tyst ett tag 
innan hon kom med sin teori. Hon menade att Leopold inte ville berätta för sin mamma 
för då skulle hon bli arg och berätta för mammorna till dem som mobbade Leopold. De 
skulle i sin tur bli arga på sina barn och då skulle barnen i sin tur fortsätta vara arga och 
fortsätta ge sig på Leopold. 
Avslutningsvis frågade jag barnen om vart en eventuell pappa kunde finnas och 
Leopold ens hade en pappa. Direkt fick jag fyra olika svar. Pojke 2 trodde att Leopolds 
föräldrar antagligen var skilda för pappan syntes inte till. Flicka 2 trodde att han inte ens 
fanns och att han aldrig hade funnits. Pojke 1 trodde att pappan fanns på jobbet och att 
han jobbade jättemycket. Flicka 1 trodde att han var ute och reste runt i världen.  
Barnen tyckte att boken var bra men att den kanske var lite för kort. Det rådde heller 
inget tvivel om att barnen tyckte att Leopold egentligen var snäll för det visar han i 
slutet då han säger förlåt till fru Sylta och de andra.   
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Egna reflektioner 
 
Då Leopold blev arg var en riktigt intressant bok att läsa för barn. Det märktes tydligt 
att det var en bok som lämnade intryck och berörde. Stämningen i rummet efter att jag 
hade läst var nästan lite tryckt. Inga av barnen skrattade då jag läste boken utan såg 
istället Leopolds handlingar som hemska, saker man bara inte får säga och göra. Under 
samtalet kom barnen ofta in på personliga händelser om hur andra barn varit elaka eller 
om hur de själva varit dumma. Jag fick känslan av att barnen hade många liknande 
historier att berätta om och att de hade behov av att få dem berättade.  
Samtalet gick bättre än det första. Barnen visste vad som förväntades av dem och de 
började bli mer självsäkra. 
Av någon anledning verkade pojke 1 vara väldigt uttråkad under samtalet. Han började 
ofta prata om annat och försökte hela tiden hitta något att leka med. Jag frågade om han 
inte ville vara med under samtalet men det ville han. Vad det var som inte stod rätt till 
vet jag inte men det återkom inte under de andra samtalen.  
 
En viktig fråga till barn, enligt mig, är vad de tror skulle hända om mamman fortsatte att 
vara arg på Leopold? När man vill ha sådana svar är Lundqvists samtalsmodell optimal 
att arbeta efter. 
 
 
5.3 Samtal 3 
 
Tomtebobarnen av: Elsa Beskow. 
 
Tomtebobarnen handlar om en liten tomtefamilj som bor djupt inne i skogen. Familjen 
består av mamma, pappa och fyra barn och dem får vi följa under årets fyra årstider. Vi 
får läsa om hur barnen leker tillsammans med alla de djur som finns i skogen och vilka 
äventyr de kan tänkas möta. Läsaren får följa familjen om sommaren då barnen bland 
annat får hjälpa pappan att bära hem ormen han just dödat. På hösten plockas det svamp 
och förberedelserna för vintern startar. Skafferierna måste fyllas på och ängsull till filtar 
måste plockas. Det är även nu som barnen börjar gå i skolan hos den kloka ugglefrun 
tillsammans med alla de andra djuren i skogen. När den första vinterdagen kommer 
kryper barnen ner under filtarna i stugan och längtar efter sommaren. Skolan är avslutad 
och barnen vill bara sova genom hela vintern. Men snart leker barnen för fullt om 
dagarna och kvällarna avslutas med att pappan berättar sagor för dem alla kring en 
brasa. När våren kommer leker de i bäckarna och de fyra syskonen har nu blivit fem. 
Vad som händer sen låter författaren oss läsare och lyssnare själva fantisera om.  
 

Har man läst något av Elsa Beskow tidigare känner man igen sig direkt. Hennes vackra 
bilder och språket gör att man inte misstar sig. Sagan utspelar sig i en skogsmiljö där de 
flesta kan känna igen sig och de djur läsaren möter är vanliga och finns i en vår omgivning. 
Familjen är en lycklig kärnfamilj där alla arbetar och hjälper till med uppgifterna utan att 
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klaga. I sagan, som saknar huvudperson, är det hela familjen som driver handlingen framåt. 
Som läsare får vi en aning om hur livet för en tomtefamilj kan se ut. 

 
I Tomtebobarnen är könsrollerna tydligt uppdelade. Hos föräldrarna är det tydligt att 
pappan är den modige och starke medan mamman är mer av den snälla och 
omtänksamma karaktären. Det är pappan som dödar ormar, slår barnen, håller i yxan 
och lär barnen om svampar. Mamman däremot står för tröstandet, vävandet och 
matlagningen. Könsrollerna hos barnen är inte lika tydliga men de finns där. De två 
pojkarna förbereder sig på vuxenrollen genom att strida mot myror och ses inte göra 
samma sysslor som flickorna, speciellt inte som den äldre flickan. Den äldre flickan 
hjälper sin mamma med ängsullen och håller nästan alltid det yngsta syskonet i handen 
och deltar inte i pojkarnas lite vildare lekar.       
 
 
Samtalet 
 
Då de två tidigare boksamtalen resulterade i givande samtal kring böckerna blev det inte 
så denna gång. Tomtebobarnen av Elsa Beskow var en bok som höjde förväntningarna 
hos barnen bara av att titta på omslaget. Men när läsningen var färdig var det som om 
barnen blev lättade. Innan jag ens hann ställa första frågan så sa flicka 2 att ”Det var en 
jobbig bok”. När jag ville veta varför sa hon att det var jobbigt med allt rim. De andra 
barnen höll med. Pojke 1 tyckte att den var för lång och för krånglig på grund av allt 
rim. Inga av barnen tyckte det var roligt med rim för det var så svårt att förstå. Jag 
frågade om det var något de tyckte var bra med boken, något de fastnat för. Först kom 
en tystnad och sen berättade flicka 1 att hon tyckte om när ena flickan flög på 
fladdermusen. De andra instämde och höll med. Återigen kom en tystnad. Därefter 
berättade pojke 2 att han tyckte bergstrollet var elakt. Han tycker att det är jätteelakt att 
skrämmas och att trollet såg läskig ut. Alla håller med och tycker att trollet inte var 
snällt. När jag frågar om trollet kanske bara skojar lite med barnen blir barnen allvarliga 
och säger att de verkligen inte tror att trollet skojar. Jag återgår till att fråga dem om vad 
som var bra med boken. Flicka 1 tycker att alla djuren var roliga. Hon skulle vilja vara 
där och leka med alla djuren hela dagarna. Pojke 1 tycker att skolan, med alla djuren, 
verkar spännande. De andra skulle också vilja gå i den skolan istället för den de går i nu. 
Barnen tycker att det verkar mycket roligare att sitta ute i naturen än i ett klassrum. 
Flicka 1 tillägger att hon tror det bara var pojkar som gick i skolan förr i tiden. Hon tror 
flickorna var hemma hos mamman och pojkarna gick i skolan och arbetade.  
Samtalet går nu väldigt trögt. Jag märker hur jag måste ställa fler och snävare frågor än 
vad jag vill. Barnen har varit ofokuserade under nästan hela samtalet och ser mest ut att 
vilja hålla på med annat. Eftersom det är det tredje samtalet vet barnen vad jag förväntar 
mig av dem. De bläddrar i boken och försöker komma på något de känner engagerar 
dem, men det blir bara sporadiska kommentarer så som ”det här var kul”, ”det här var 
inte så roligt” m.m. På frågan om det finns något som är orättvist i berättelsen så tycker 
pojke 1 att det var orättvist när bara två barn fick åka i släden bakom kaninen. Flicka 1 
tycker det var orättvist mot kaninen som behövde dra barnens släde. Flicka 2 tycker att 
bergstrollet är orättvis då han skrämmer barnen. Något pojke 2 håller med om. När jag 
märker att barnen blir mer och mer ofokuserade väljer jag att avbryta samtalet.     
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Egna reflektioner 
 
Jag märker en tydlig skillnad i boksamtalet om Tomtebobarnen än vad jag gjorde med 
de andra två böckerna. Barnen var mycket mer otåliga och rastlösa än vid de tidigare 
samtalen och de verkade inte vara intresserade av boken. Jag förändrade inte mitt 
genomförande så vad anledningen till bristen på fokus kom ifrån vet jag inte. Kan helt 
enkelt bero på att de inte uppskattade boken.  
 
 
5.4 Samtal 4 
 
Puttes äventyr i blåbärsskogen av: Elsa Beskow 
 
Den här boken handlar om Putte som går ut i skogen för att plocka en korg med lingon 
och en korg med blåbär åt sin mamma på hennes namnsdag. När Putte inte hittat några 
bär slår han sig ledsen ner på en stubbe. Då kommer en liten gubbe som visar sig vara 
kung i blåbärsskogen. Han gör Putte lika liten som honom och tar sedan med honom 
genom sitt rike. Först kommer de till konungens hem och möter hans sju söner. De 
hjälper Putte att fylla hans korg med blåbär. Därefter seglar de på barkbåtar och rider på 
möss för att slutligen komma till lingonmamman och hennes fem döttrar. De hjälper 
Putte att fylla den andra korgen med lingon och därefter leker de alla tillsammans, 
Putte, blåbärspojkarna och lingonflickorna. Innan blåbärspojkarna och Putte lämnar 
lingonmamman får de honungslingon att äta på. Därefter går färden hemåt till 
blåbärskungen. När de anländer berättar kungen att Putte måste hem för klockan är fem. 
Helt plötsligt sitter Putte på stubben igen och undrar om allt var en dröm. Men när han 
ser korgarna fulla av bär blir han glad i hågen och vandrar hem. Ingen blev dock gladare 
är mamman. 
 

Puttes äventyr i blåbärsskogen är en bok full med roliga och spännande händelser i vilka 
många barn kan känna igen sig. Beskow väljer återigen att lägga händelsen i skogen liksom 
i den förra boken. Denna bok har dock en huvudperson. Putte är den snälla sonen som vill 
göra något fint och osjälviskt, han vill ge en present till sin mamma. Detta utvecklas till ett 
äventyr där han möter en helt ny värld, en värld som lockar. Genom att Putte förminskas får 
vi följa hur livet som liten i skogen kan se ut och hur förutsättningar förändras. Putte möter 
en värld där oordning är ordning och det som är lek för Putte är arbete för skogens 
befolkning.  

 
Sett ur ett genusperspektiv finns det en del att anmärka på i denna bok. Till att börja 
med finns det en kung men ingen drottning och i kungens skog är det pojkar som bor 
och arbetar. De klättrar och hänger i blåbärsbuskarna och är väldigt smutsiga. När vi 
möter lingonmamman är hon och hennes döttrar fint klädda, rena och ordentliga. De 
plockar med omsorg sina lingon och putsar dem därefter med sina vita förkläden. Det är 
även lingonmamman som serverar barnen all mat och lingonflickorna hjälper till. 
Som läsare kan man även tyda en viss skillnad på manligt och kvinnligt föräldraskap. 
När blåbärskungen och Putte kommer fram till blåbärskungens stuga står hans söner och 
bugar och det ser ut som att de har stor respekt för sin far. Även i slutet av boken då 
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Putte vill stanna kvar får han inte det av blåbärskungen. Kungen står för det bestämda 
och för uppfostran. Men ser vi på den kvinnliga föräldrarollen är det annorlunda. 
Lingonmammans döttrar vet vad som förväntas av dem och det är självklart att de 
hjälper till när det ska serveras mat. Boken slutar även med att Puttes mamma blir så 
glad som bara en mamma kan bli. Detta tyder på att mammarollen står för omtanke och 
omsorg, något som även visar sig i att lingonfamiljen har röda och vita färger på sina 
kläder. Färgerna inger ett varmare intryck än blåbärsfamiljens lite hårdare blåa och 
gröna färger.         
 
 
Samtalet 
 
Till skillnad mot samtalet om Tomtebobarnen gick samtalet om Puttes äventyr i 
blåbärsskogen betydligt bättre. Flicka 1 berättade att hon fastnade vid bilden då alla 
barnen satt och åt lingon. Detta var även något som flicka 2 hade som favoritdel i 
berättelsen. Pojke 1 tyckte det bästa var när de red på skogsmössen och pojke 2 tyckte 
att det verkade kul att åka barkbåt. På frågan om barnen tyckte något var dåligt med 
boken tyckte alla att det var dåligt att Putte var tvungen att åka hem. Flicka 2 bläddrar 
fram till den sista sidan i boken, som är helt blank, och tycker att det är det sämsta med 
boken. Vidare frågar jag om pojkarna och flickorna i boken skulle kunna byta plats. 
Flicka 1 svarar att ”det skulle de kunna men att jag tror att pojkar gillar blåbär mer än 
flickor”. Hon tillägger även att om flickorna skulle bo i blåbärsskogen skulle de smutsa 
ner sig för de har så fina kläder. Flicka 2 tror att Elsa Beskow kanske gillade lingon så 
därför får flickorna bo i lingonskogen. Pojkarna har tyvärr inget att tillägga här. 
Jag frågar barnen om vilken av alla karaktärer de skulle vilja vara. Jag ber dem att titta 
och bläddra i boken under tiden de funderar. Flicka 2 börjar med att berätta att hon 
gärna skulle vilja vara en lingonflicka och hon pekar på den som ser mest noggrann ut 
av alla. Pojke 1 svarar att han helst skulle vilja vara en av blåbärspojkarna som rider på 
skogsmössen. Pojke 2 vill helst av allt vara blåbärskungen, mycket på grund av hans 
stav och att han bestämmer. Flicka 1 visar att hon mest av allt skulle vilja vara den 
minsta lingonflickan eftersom hon inte behöver sträcka på sig när lingonflickorna 
plockar lingon, hon behöver bara böja sig ner och plocka de lingon som fallit ner på 
marken.  
Mot slutet frågar jag barnen vilken av böckerna Tomtebobarnen eller Puttes äventyr i 
blåbärsskogen de tyckte bäst om. Alla tycker att böckerna handlar om nästan samma 
sak. Flicka 2 och pojke 1 tycker att Puttes äventyr i blåbärsskogen är bättre för den 
innehåller mindre rim och för att det inte finns något bergstroll som skräms. Pojke 2 och 
flicka 1 tycker att böckerna var lika bra och kan inte välja ut en som var bättre av dem. 
På frågan om vart barnen helst skulle vilja göra ett besök svarar alla att de skulle vilja 
besöka tomteskogen. Svaret som alla ger är att där finns det snö. 
 
 
Egna reflektioner 
 
Enligt min bedömning blev det här samtalet det bästa. Jag kände att barnen började visa 
större öppenhet och att de vågade säga sin mening. Efter de här fyra samtalen har de lärt 
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sig att jag inte vill ha ”rätt” svar och kan vara mer koncentrerade på vad de själva vill 
säga istället för vad de ska säga till mig.   
 
 
5.5 Sammanfattning av samtalen 
 
 
Hur tas bilderböcker emot av elever i förstaklass? 
 
I elevers mottagande av bilderböcker finns några generella likheter att tyda. Jag kunde 
se att barnen levde sig in i historierna, både medvetet och omedvetet och de tog del av 
sina egna uppfattningar om omvärlden och hur den fungerar in i tolkandet av 
bilderböckerna. Detta syntes till exempel genom att barnen engagerade sig mer i de 
böcker som hade en huvudperson än i den som inte hade det, t.ex. Tomtebobarnen. I de 
böcker där en huvudperson fanns identifierade sig barnen med personen och visade vid 
boksamtalet empatiska känslor gentemot personen. I Tomtebobarnen, där det hela tiden 
handlar om flera barn samtidigt, kunde de inte fördjupa sig på samma sätt. Däremot 
upplevde jag att barnen såg sig som delaktiga i tomtebobarnens gemenskap. De levde 
sig in i hur det skulle vara att gå i uggleskolan och tyckte det var orättvist att endast två 
fick åka i släden bakom kaninen. Detta kan tolkas som att då det inte finns en 
huvudperson att identifiera sig med lever barnen sig in i gruppen. Här skapar inlevelsen 
inte lika starka känslor som i de andra boksamtalen. 
De böckerna som hade tydlig huvudperson togs emot på ett annat sätt. I Lill-Zlatan och 
morbror raring tyckte alla att det var morbror Tommy som var elak eftersom han inte 
ville leka med Lill-Zlatan. Det är tydligt att barnen satte sig in i Lill-Zlatans situation 
och fick känslan av utanförskap. Detta gjorde även att de inte tyckte om Tommys vän 
Steve, vilket Lill-Zlatan inte heller gör. Barnen tog del av bilderboken utifrån Lill-
Zlatans synsätt och upplevde samma saker som hon. 
Då Leopold blev arg togs emot på ett annorlunda sätt. Eleverna levde sig in i berättelsen 
men de levde sig inte in i Leopolds karaktär. Det kan bero på att ingen av dem tyckte att 
Leopolds elakheter var roliga. Det märks tydligt att eleverna vet var gränsen mellan bus 
och elakheter går och de vet att de elakheter Leopold gör är inget man får göra och inte 
heller vill bli utsatt för. Barnen tar till sig boken eftersom den skildrar deras verklighet 
och slutar med att ordning upprättas i form av att han ber om ursäkt till alla han varit 
elak emot.   
Under läsningen av Puttes äventyr i blåbärsskogen får barnen återigen en huvudperson 
att identifiera sig med men här märks det att barnen inte tar till sig boken på samma sätt 
som de tidigare två som innehöll en huvudperson. Jag tolkar detta som att de inte kan 
relatera till Puttes värld på samma sätt som de kunde med Leopolds och Lill-Zlatans. 
Putte lever i en fantasivärld medan de andra två, Leopold och Lill-Zlatan, lever i en 
värld som fungerar på precis samma sätt som för barnen. Barnens och Putte äventyr i 
blåbärsskogens repertoarer skiljer sig för mycket åt och barnen kan inte ta till sig texten.  
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Finns det skillnader i barns reception gällande äldre eller nyare bilderböcker? 
 
Det är tydligt att de nyare bilderböckerna påverkade barnen mer än de äldre. Barnen 
tyckte att de äldre böckerna ”– hade för mycket text”, ”– var för lång”, ”– det var 
jobbigt med allt rim”, men att ”– de hade fina bilder”. Ett barn uttryckte även att de två 
böckerna av Elsa Beskow ”– handlar ju om samma sak, typ”. Jag tolkar detta som att 
miljön i de äldre böckerna uppfattas som en fantasimiljö. Böckerna handlar inte om 
elevernas värld och därför lämnas inget djupare intryck kvar hos dem efter läsningen. 
Boksamtalen i anslutning till de äldre böckerna kom att handla mer om bilderna än om 
handlingen.  
Det var som att barnen betraktade de äldre böckerna på ett avstånd utan att ta till sig 
historien. Det märktes då jag jämförde vad barnen sagt under boksamtalen. De nyare 
böckerna tilltalade barnen på ett helt annat sätt och gav ett djupare samtal där även 
existentiella frågor kom fram. Genom att böckerna handlar om barnens verklighet får de 
möjlighet att relatera bokens handling till sitt eget liv.  
 
 
Finns det skillnader mellan könen i tolkningar av bilderböcker? 
 
Av det insamlade materialet har jag kunnat se att det förekommer skillnader mellan 
könen men att de yttrade sig på olika sätt. Skillnaderna blev tydligast under boksamtalet 
om de äldre bilderböckerna. Pojkarna kommenterade barnens vilda lekar: slädåkningen 
och seglandet i barkbåtarna, medan flickorna bland annat kommenterade 
lingonflickornas kläder och de fina färgerna i bilderna. Här blir det tydligt att pojkarna 
tar till sig de delar av böckerna som innehåller ett spänningsmoment som de själva kan 
leva sig in i. Flickorna fokuserar mer på karaktärernas kläder och dess omgivning och 
visar en större känsla för rättvisor och empati. Flickorna valde i sin tur att mer fokusera 
på det visuella och empatiska under boksamtalen.  
Barnen visade inga tecken på att de uppmärksammat könsskillnader i bilderböckerna. I 
Tomtebobarnen och i Puttes äventyr i blåbärsskogen, där könsskillnaderna för en vuxen 
läsare var uppenbara, tyckte barnen att de bara var självklara. Pojkar är modigare, 
busigare och bråkigare än vad flickor är och flickor är renare, försiktigare och 
ordningssammare än pojkar. Detta är bilder pojkar och flickor får av varandra av 
omgivningen och därför ifrågasätts de inte av eleverna.  
I de två senare böckerna väcktes det heller inga genusrelaterade frågor hos barnen. 
Barnen menar att Lill-Zlatan både skulle kunna vara pojke eller flicka men att Leopold 
dock var för elak för att vara en flicka.   
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6 Diskussion 
 
 
Syftet med arbetet var att undersöka elevers reception av bilderböcker för att som lärare 
kunna ta reda på vilka böcker som bäst lämpar sig för elever i årskurs ett. Diskussionen 
är indelad i resultat-, metoddiskussion, slutsats och avslutas med vidare forskning.  
 
 
6.1 Resultatdiskussion 
 
Utifrån de teoretiska utgångspunkterna har jag delat in resultaten i fyra delar, Hur läser 
barn, Transaktionen, Spänningssökare och Genus. 
 
 
Hur läser barn 
 
Jag tycker mig tydligt kunna se att barns läsning stämmer överens med Appleyards 
(2003) läsarroll om Läsare som hjälte/hjältinna. Barnen har precis börjat första klass 
och befinner sig i en situation som är relativt ny för dem med nya gruppkonstellationer 
och ett nytt arbetssätt. Tidigare har leken varit det centrala hos barnen men nu förväntas 
ett annat beteende av dem och barnen förväntas följa lärarens regler. Enligt Appleyard 
upplever nu barn en oro och de genomgår en identitetskris och behöver därför möta 
hjältar/hjältinnor som de kan identifiera sig med och bli stärka av. Appleyards teori 
bekräftas då barnen under boksamtalen inte visar samma intresse för Tomtebobarnen, 
som saknar huvudperson. De får ingen person att identifiera sig med och därför uppfylls 
inte deras krav på texten. Barnens krav på en text är att den skall förmedla en karaktär 
som är lika stark och modig som barnen önskade att de själva var. De vill kunna stärka 
sig själva genom karaktären de läser om. Enligt Brink (2005) får barnen inte chansen att 
identifiera sig med en idealgestalt eller identifikationsgestalt vilket leder till att boken 
inte tas emot på samma sätt som de andra böckerna.  
Under läsningen av Då Leopold blev arg uppstår det dock något som motsäger 
Appleyards teori. Här har barnen en huvudperson att identifiera sig med men han 
motsvarar inte de krav barnen har. Han är inte modig, stark, ordningsam eller ärlig utan 
elak och dum. Detta leder till att barnen inte identifierar sig med honom utan intar en 
mer avvaktande läsarroll. Mot slutet får barnen reda på att Leopold ”egentligen” är snäll 
och när historien slutar med att ”ordningen” återställs ändras barnens inställning. De vill 
inte identifiera sig med de elakheter Leopold utsätter andra för men samtidigt blir han 
en ”hjälte” att identifiera sig med på slutet. Jag tolkar det som att barnen delar upp 
historien i två delar där de i första delen betraktar Leopold utan att identifiera sig med 
honom på grund av hans elakheter. Men mot slutet när hans beteende förändras blir han 
en identifikationsgestalt att identifiera sig med. Leopold visar då de egenskaper som 
unga läsare söker hos huvudpersonen.  
När barnen fick gradera böckerna efter det sista boksamtalet var det två av dem som gav 
boken lägsta betyg med motiveringen att de tyckte att Leopold var dum. Utifrån 
Appleyards teori skulle detta kunna tolkas som att Leopold svek läsarna. Han uppfyllde 
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inte kraven barnen på förhand ställt på honom och därför kunde de själva inte stärka 
sina egna identiteter. Det kan även tolkas som att barnen föreställer sig Leopold som en 
verklig person för hans handlingar är tagna ur deras verklighet. Detta kan leda till att 
barnen identifierar sig med Leopolds ”offer” vilket kan leda till att de inte ser honom 
som en identifikations- eller idealgestalt.    
Att boken skapar förvirring hos barnen kan även ha att göra med deras outvecklade 
litterära repertoar. De är vana vid klassiskt uppbyggda berättelser där huvudpersonen är 
god. Här möts de istället av en huvudperson som är elak och det stämmer inte överens 
med deras förkunskaper om hur en berättelse ska vara. Då textens litterära repertoar 
skiljer sig från vad barnen är vana vid motsvarar den inte deras förväntningar och en 
icke-matchning uppstår.  
 
I Lill-Zlatan och morbror raring märker jag tydligt att barnen identifierar sig med 
huvudpersonen. Vid boksamtalet visar de på empati och att de upplever hennes känslor. 
Det visar sig tydligt att barnens allmänna och litterära repertoar stämmer väl överens 
med textens. Barnen är i samma ålder som Lill-Zlatan och hon befinner sig i en miljö 
som de kan relatera till och känna igen. Lill-Zlatan visar även de egenskaper barn söker 
hos en huvudperson enligt Appleyard, hon är modig, självständig och trygg i sig själv. 
Hon blir en identifikationsgestalt där barnen kan känna igen sig själva. 
 
I Puttes äventyr i blåbärsskogen visar barnen att de till viss del läser som hjälte eller 
hjältinna. Barnen sätter sig in i Puttes karaktär och upplever historien genom honom 
men de ser honom inte som en identifikationsgestalt. Det visar sig under boksamtalet då 
barnen hellre talar om händelserna runt omkring Putte än de händelser han upplever. På 
frågan ”Vem skulle ni vilja vara i berättelsen” vill ingen av de fyra barnen vara Putte, 
detta tolkar jag som att han inte motsvarade barnens krav på en hjälte/hjältinna. Putte 
visar inte på mod, självständighet eller frigörelse från sina föräldrar. Detta leder till att 
barnen inte får något att se upp till och istället söker de identifikation i andra karaktärer i 
historien för att stärka deras självkänsla. 
Att pojke 2 vill vara blåbärskungen kan tolkas av att han söker idealgestalt att se upp 
till. Blåbärskungen bestämmer och ser trygg ut på bilderna och han förmedlar ordning 
bland de annars så stökiga blåbärspojkarna. 
Varför flicka 1 vill vara den minsta av lingonflickorna kan ha flera anledningar. Flicka 1 
är väldigt storvuxen för sin ålder och det är något hon störs av enligt hennes 
klassföreståndare. Att hon identifierar sig med den minsta lingonflickan skulle kunna 
bero på en önskan att inte vara så storväxt. Samtidigt säger flicka 1 att hon valde 
lingonflickan för hon behöver inte sträcka på sig för att nå lingonen på kvistarna.  
 
Under boksamtalen var det tydligt att barnen använde sig av estetisk läsning och jag tror 
anledningen var att jag inte sökte något specifikt svar av dem. Barnen blev inte tvungna 
att använda sig av efferent läsning då de öppna frågorna jag ställde tillät dem att se 
bilderböckerna i sin helhet och inte ur ett specifikt syfte.       
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Transaktionen 
 
Det jag har kunnat se under arbetets gång är att transaktionen mellan läsare och text inte 
alltid har överrenstämt, barnen tog inte till sig de äldre böckerna på samma sätt som de 
nyare. En orsak till detta skulle kunna bero på hinder i transaktionen mellan läsare och 
text. Då barnen tar del av den värld Beskow målar upp i sina böcker använder de sig av 
sina tidigare erfarenheter för att tolka den. Eftersom erfarenheterna hos barnen är 
begränsade och inte stämmer överens med Beskows värld leder det till att barnen får 
svårt att ta till sig texten.  
Att mötet mellan barnen och de äldre böckerna inte blev lika givande som med de andra 
böckerna kan även ha att göra med icke-matchande allmänna repertoarer. Då Beskows 
böcker är skrivna för ca hundra år sedan rådde helt andra kulturella värderingar och 
perspektiv på livet.  
I de nyare böckerna befinner sig barnen i en miljö de har egna erfarenheter ifrån vilket 
leder till att en personligare mening med texten kan skapas. Leopold och Lill-Zlatan 
upplever händelser och platser barnen känner igen och kan relatera till. Där 
överensstämmer textens allmänna repertoar med barnens vilket leder till att barnen 
bättre kan ta till sig texten.  
 
 
Spänningssökare 
 
Jag har även kunnat se att barnen sökt sig till delar i texterna som innehåller spänning 
och dramatik. Utifrån Thompsons (1997) kodteori är detta typiskt för barn som befinner 
sig i handlingens kod. Under boksamtalen framgick det att barnen tyckte att Beskows 
böcker var jobbiga på grund av alla rim och att de var långa. Det framkom även att de 
tyckte att böckerna inte skilde sig så mycket åt. Jag tolkar detta som att det var för få 
spänningsmoment i böckerna, speciellt i Tomtebobarnen. Enligt Thomson vill läsare i 
barnens ålder mötas av ett tydligt händelseförlopp som innehåller stor del dramatik. 
Men i Tomtebobarnen möter läsaren en skildring av hur en tomtefamilj lever och det 
finns inget tydligt händelseförlopp som ger historien en struktur.  
Här blir det en motsättning mellan läsarens litterära repertoar och textens litterära 
repertoar. Barnen har ännu inte hunnit skapa en god litterär repertoar vilket leder till att 
när de läser Tomtebobarnen förväntar de sig att historien ska motsvara deras 
erfarenheter om hur en historia är uppbyggd. När barnens förväntningar inte infrias får 
de svårt att ta till sig texten.   
I de nyare böckerna är det betydligt mer dramatik och händelseförloppen och 
strukturerna i historierna är tydliga och ger läsaren en tydlig början, mitt och slut. Här 
matchas läsarens och textens repertoarer vilket leder till att barnen bättre kan ta till sig 
texten.    
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Genus 
 
Under mina boksamtal har jag kunnat urskilja genusimpregnerad läsning53 hos barnen 
men inte lika mycket som jag trott. Precis som Sarlands forskning visar sökte sig 
pojkarna mer åt de delarna med action och drama medan flickorna sökte sig mer till de 
estetiska och empatiska delarna. Jag trodde dock att skillnaderna skulle vara tydligare 
och att barnen skulle dras mer till de delar som Sarlands forskning visat. 
Brink skriver att barn söker identifikation hos karaktärer av samma kön och att flickor 
även är benägna att identifiera sig med pojkar men inte vise versa. Detta är något jag till 
viss del har kunnat se. I Puttes äventyr i blåbärsskogen svarade flickorna att de helst 
skulle vilja vara någon av lingonflickorna. Flickorna valde att vara någon av 
lingonflickorna trots att de utgjorde en väldigt liten del av historien. Jag tolkar detta som 
att om det finns flickor med i historien söker sig den kvinnliga läsaren till de 
karaktärerna men som i Då Leopold Blev arg, där det inte finns några flickor att 
identifiera sig med, satte sig flickorna in i Leopolds karaktär. Detta går emot Sarlands 
forskning som menar att flickor identifierar sig med huvudpersonen oavsett om det är en 
pojke eller flicka. Han menar att för flickor handlar det bara om att läsa om en hjälte 
som kan stärka hennes identitet. Det jag har kunnat se i mitt arbete stämmer alltså inte 
överens med Sarlands på denna punkt.   
I och med läsningen av Lill-Zlatan och morbror raring blev det dock annorlunda. Då 
namnet Lill-Zlatan refererar till en pojke blev det en karaktär som både flickorna och 
pojkarna kunde identifiera sig med. Trots att det framkommer ur texten att Lill-Zlatan är 
en flicka upplevde pojkarna henne som en han under boksamtalet. Detta skulle kunna 
förklaras av att de ser Lill-Zlatan som en pojke på grund av att hon beter sig som en 
pojke, t.ex. att hon spelar fotboll. Det kan även bero på att pojkarna är så beroende av 
att läsa om en hjälte och låter därför Lill-Zlatan ta den rollen.    
 
 
6.2 Metoddiskussion 
 
Då jag arbetade ensam valde jag att spela in samtalen och använda mig av 
samtalsmetoder som minimerade min påverkan på barnens svar. Genom inspelning har 
jag kunnat höja arbetets reliabilitet vilket hade blivit svårt om jag bara hade observerat. 
Gruppens storlek på fyra barn tycktes i början vara liten men nu anser jag att den var 
precis lagom stor. Den är dock för liten för att kunna dra några generella slutsatser.  
Jag tror att om man har samtal med för många barn samtidigt blir det svårt för alla att 
komma till tals. Samtalet riskerar även i det fallet att bli statiskt och stressigt. I mindre 
grupper tillåts alla att tala och det blir mindre risk för att ett barn döms ut på grund av 
sin åsikt, om den nu inte delas av alla.  
Under boksamtalen fick alla barnen tid till att svara på frågorna och det förekom ingen 
stress. Självklart kunde samtalen ha blivit mer dynamiska men med tanke på att detta 
var ett nytt arbetssätt för barnen så gick det bättre än väntat. Önskvärt hade det dock 
varit att jag haft flera grupper att arbeta med. Valet av plats under läsningen och 

                                                
53 Molloy, G (2003) s. 312 
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boksamtalen visade sig vara lyckat. Rummet vi satt i har de högläsning med sin lärare 
varje morgon så barnen förknippar rummet med läsning. Rummet, som även är utrustat 
med en soffa och en massa kuddar, är en trygg plats för dem och det underlättade 
boksamtalen. 
 
Jag hade dock kunnat ha presenterat boksamtal som metod bättre för barnen. Det var 
svårt för dem att veta vad arbetet gick ut på och det lede till osäkerhet. Om vi träffats 
oftare eller om de hade arbetat med boksamtal tidigare hade samtalen kanske gett andra 
resultat.  
Det jag i efterhand önskar är att samtalen hade spelats in med videokamera. Man kan 
anta att delar av barnens reception ligger i hur de fysiskt beter sig under samtalen. 
 
 
6.3 Slutsats 
 
I och med det här arbetet har det blivit tydligt för mig hur viktigt valet av litteratur är 
och hur rätt vald litteratur kan främja elevers utveckling på många olika plan, från ökad 
språkutveckling till en stärkt identitet. För att välja rätt litteratur måste lärare vara 
medvetna om barns reception av texter. Att presentera litteratur där repertoarerna inte 
matchar kan leda till minskad motivation och upplevelsen av läsning blir tråkig. 
När unga läsare möter Elsa Beskows bilderböcker som inte behandlar deras miljöer och 
verklighet skapas ingen djupare relation till böckerna. Barnen tar del av böckerna och 
stimuleras men de får inget stöd i sitt identitetssökande. Av Beskows böcker får barnen 
ingen hjälte eller hjältinna att identifiera sig med och därför skapar böckerna ingen 
djupare mening hos barnen. Detta visar sig genom att barnens kommentarer om 
böckerna handlar mycket om bilderna och inte om textens innehåll.   
I de andra två bilderböckerna, Då Leopold blev arg och Lill-Zlatan och morbror raring, 
får barnen sina krav på en identifikationsgestalt uppfyllda. Böckerna behandlar även 
barnens verklighet och vardag vilket leder till att böckerna tas emot på ett helt annat 
sätt.  
Barn behöver därför litteratur som stämmer överens med deras reception för att den bäst 
skall kunnas tas emot. Hur man som lärare tar reda på det är genom samtal om litteratur, 
bland annat genom boksamtal. Genom att samtala om litteratur får man som lärare reda 
på hur barn påverkas av den och kan utifrån samtalen skaffa sig en förståelse för vilken 
litteratur som bäst lämpar sig för elever i årskurs ett.  
 
 
Detta arbete har för mig resulterat i flera nya tankar och kunskaper kring arbete med 
skönlitteratur och andra medier i skolan. Att kunskap om barns receptionsförmåga leder 
till att lärare kan ge barn en ökad känsla för etik, moral och genus är för mig nu en 
självklarhet. Genom skönlitteratur kan man förmedla mycket till sina elever, men det 
krävs eftertanke och noggrannhet vid valet av litteratur.  
Jag skulle vilja se att blivande lärare på lärarutbildningen får kunskap om barns 
reception och om vilka krav elever kan tänkas ställa på litteratur. Att som lärare få ökad 
kunskap inom detta område skulle leda till stora skillnader när det kommer till elevers 
syn på läsning.  
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6.4 Vidare forskning 
 
Då denna undersökning är för liten för att dra några generella slutsatser kring barns 
reception skulle jag vilja se fler och större undersökningar. I dag då läsning möter stor 
konkurrens från olika medier och idrotter gäller det att få stor kunskap om vilken 
litteratur som barn tar till sig och använda sig av den. Detta är dock kunskap som 
regelbundet måste uppdateras så man inte fastnar med sin egna litterära kanon.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
 
Brev till berörda föräldrar 
 
Hej, mitt namn är ****** och jag studerar på lärarhögskolan i Stockholm. 
Jag har haft praktik på ****** skolan till och från i tre år och har då varit 
på samma avdelning som era barn, de flesta på avdelningen vet vem jag är. 
Just nu håller jag på att skriva en C-uppsats inom ämnet bilderböcker. Min 
uppsats kommer till störst del att bestå av boksamtal där kommer att 
samtala om fyra, av mig, utvalda bilderböcker. Jag kommer att läsa boken 
för eleverna och därefter hålla ett max 15minuters samtal om boken. Syftet 
med uppgiften är att ta reda på om vuxna och barn tolkar bilderböcker på 
samma sätt. Ser barnen det vi tror och vill i en bilderbok eller lägger de 
fokus på något annat?  
Till uppgiften skulle jag gärna vilja att ditt/ert barn var med och hjälpte 
mig. Då jag har tänkt spela in samtalen på band vill jag ha tillstånd från 
dig/er som förälder? Era barn kommer att vara anonyma och efter arbetet 
kommer jag att förstöra banden, allt efter de regler vi har att följa från 
lärarhögskolan. 
 
Finns det några frågor kan ni nå mig på nr: ******** 
Mvh ******** 
 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
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