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Inledning 
Att läsa skönlitteratur har ett värde utöver den rena läsfärdigheten. Dels stimuleras intellektuella 
färdigheter, vilket avspeglas även i andra skolämnen (detta har visats t ex av Listiga Räven-
projektet i Rinkeby), dels ökar empati och möjlighet att identifiera sig med andras villkor etc. 
Vid läsning framträder även berättelsen om jaget och läsningen hjälper barnet i det identitetsska-
pande arbetet. Läsning av skönlitteratur understödjer skolans demokratiska uppdrag och möjlig-
heten till interkulturell förståelse. Läroplanens (Lpo 94) strävansmål att barnen bör tränas i att 
”lyssna, diskutera, argumentera och självständigt formulera synpunkter” är möjliga att förverk-
liga genom reflekterande litteraturläsning. Forskning stödjer också tanken att den reflekterande 
läsningen, som innefattar boksamtal, är central för att utveckla barns språkförmåga och läslust 
(Rosenblatt 2002, Chambers 2003, Eriksson 2002, Lindö 2005). 
  Den internationella studien PIRLS 2001 och 2006 visar att Sverige ligger långt under 
samtliga internationella medelvärden när det gäller aktiviteter kring böcker och läsning i skolan 
för att utveckla läsförståelse och lässtrategier. En tredjedel av eleverna i skolår 4 uppger att de 
aldrig samtalar om vad de läst i skolan. Den visar också att Sverige är ett av de länder som har 
störst klyfta mellan flickors och pojkars läsning. 
 Barns egna val och läsupplevelser behöver ytterligare undersökas, det poängteras bl a i 
utredningen från Aktionsgruppen för barnkultur (Tänka framåt…)och i Kulturrådets översikt Om 
läsning (Peurell 2004). Vad söker barn själva i sitt val av läsning, vad lockar respektive stöter 
bort unga läsare? Hur stor betydelse har omslagsbilden när barn förkastar eller fastnar för en 
bok? Incitamentet till denna studie utgjordes av ett symposium med samma namn på Centrum 
för barnkulturforskning, Stockholms universitet, där jag medverkade med en föreläsning 2004. 
 Barns reaktioner på bokomslag har inte studerats i någon större omfattning. En mindre 
studie, som utgjort en del av inspirationen till projektet Barns smak, är ”Omslagstoppen” som 
genomfördes i Stockholm och som finns dokumenterad i en tidskriftsartikel (Fransson 1995). 
 
Syfte och mål 
Målet är dels att skapa en fungerande och bestående modell för samarbete skola/bibliotek, dels 
att öka det aktiva bokarbetet i skolan och därmed stärka elevernas språk och tänkande kring vär-
deringar och litteratur. 
 
Projektets syften är att: 
undersöka barnens smak i preferensundersökningen 
studera deras vana vid boksamtal och förmåga att diskutera litteratur 
träna barn i att göra aktiva och medvetna val 
träna barn i att motivera valen för att hitta sin egens smak och lust till läsning 
utveckla barns förmåga att argumentera och diskutera litteratur 
underlätta kommande val för elever och pedagoger genom ett medvetet litteraturarbete  
utarbeta en modell för aktivt litteraturarbete i skolorna och en tidigare oprövad form för sam-
arbete mellan bibliotek/skola 
inspirera till ett tätare samarbete mellan bibliotek och skola. 
 
Modellen som utvecklas ska också gå att upprepa på andra skolor och bibliotek i landet och bidra 
till att ge ett stöd i förmedlarrollen för lärare och bibliotekarier. 
 
Projektarbetet 
Projektet ”Barns smak – att välja sin läsning” har pågått i Västerbotten sedan hösten 2006 med 
stöd av Kulturrådets läsfrämjandepott. Ett pilotprojekt genomfördes i metodutvecklande syfte i 
Umeå kommun under läsåret 2006/2007. Detta genomfördes av Kerstin Lindgren, universitets-
lektor i pedagogiskt arbete, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå 
universitet och Eva Nordlinder, fil dr i litteraturvetenskap/barnlitteratur, länsbiblioteket i Väster-
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botten, som också utarbetat modellen och tagit initiativ till projektet. År 1 omfattade sju klasser i 
årskurs 3 och 5. Anledningen till att dessa åldrar valdes var en allmän uppfattning om att inställ-
ningen till skolan och till läsning förändras under denna tid. I år 3 har läsningen fortfarande ny-
hetens behag och man är stolt över sina nyförvärvade kunskaper. I år 5 har begynnande pubertet 
och andra intressen ev börjat konkurrera ut läsningen. 
 Under läsåret 2007/2008 har projektet vidgats till hela Västerbottens län, och upplägg-
ningen har fått en tyngdpunkt på samarbete bibliotek/skola. Projektet läggs upp och administre-
ras av länsbiblioteket i Västerbotten (under ledning av Eva Nordlinder) med gemensamma träffar 
för bibliotekarier och lärare för igångsättning och introduktion, kombinerat med handledning och 
kompetensutveckling kring boksamtal och litteraturarbete.  
 Sammanlagt deltar ca 25 klasser från Skellefteå, Ursviken, Lövånger, Umeå, Holmsund, 
Vännäs, Norsjö, Storuman och Tärnaby. Det är alltså en god spridning på deltagarna mellan kust 
och inland, storstad och glesbygd. Barnbibliotekarierna arbetar dels på renodlade folkbibliotek, 
dels på integrerade folk/skolbibliotek. Några är uteslutande skolbibliotekarier, en med lärarbak-
grund. 
 
Uppläggning och genomförande 
Projektarbetet består av fyra delar: 
 Steg ett är att göra en enkel läsvane- och preferensenkät i klassen som sedan kan ligga till 
grund för bokurvalet. Vid detta första besök presenterar projektledaren/bibliotekarien sig och 
projektet för eleverna. Enkäten, som fylls i skriftligt, innehåller frågor om läsfrekvens, läsprefe-
renser, högläsning, bokåtkomst och favoritböcker och i anslutning till detta även frågor om fri-
tidsintressen för att utröna vad som eventuellt konkurrerar med fritidsläsningen.  
 Undersökningen gav en bild av intresseområden, en kunskap som sedan utnyttjades vid 
urvalet av böcker. Besöket med enkäten var också ett bra sätt att presentera sig för och få kontakt 
med klasserna. De flesta (dock inte alla) verkade uppskatta att bli tillfrågade om sin läsning och 
uttryckte att de såg fram emot kommande besök. 
 Läsvaneenkäten är konstruerad enligt mönster från befintliga större undersökningar, t ex 
Wåhlin/Asplund Carlsson, Brink och Øster. Detta gör resultaten lättare att jämföra med tidigare 
studier. 
 Läsvaneundersökningens resultat stämmer bra överens med tidigare läsarundersökningar 
som visar att variationen på ”bästa bok” är stor – många olika titlar nämns. Vargbröder, Narnia, 
Harry Potter och deckarserierna tycks ha fått störst genomslag 2007 men även Jacobs-
son/Olssons böcker och serietidningar står sig som pojkläsning. Många flickor läser hästböcker. 
De vardagsrealistiska skidringarna som nämns är relativt få. Bland fritidsintressen ligger ”vara 
med kompisar” och ”spela dator/TV-spel” + annan datoranvändning utan konkurrens högst. 
 
I steg två exponeras barnen för omslagsbilder av nyutkomna böcker och tränar på att diskutera 
dessa och argumentera för sina värderingar. Bilderna visas på OH eftersom inte alla skolor har 
tillgång till dataprojektor. I vårt projekt har 10 olika nyutkomna böcker använts, men antalet kan 
naturligtvis varieras. Först visas alla bilder i relativt snabb takt under tystnad och varje elev note-
rar sina kommentarer i ett protokoll, samt markerar med kryss om det är en bok man har lust att 
läsa. Sedan visas bilderna igen med diskussion och tolkning. Frågor som: Är det här en bild som 
väcker läslust? Vad tycker ni om bilden – är den rolig eller vacker? Hur är bilden gjord? Vad 
berättar bilden? Vad tror ni det här är för slags bok? Vad tror ni att boken handlar om? Vem är 
huvudpersonen? Hur känner han/hon sig? Var utspelar den sig? Blir ni sugna på att läsa dem? 
fungerar som ett stöd för diskussionen. 
 Momentet avslutas med en omröstning, som är sluten och individuell. Rösterna räknas á la 
Robinson och resultatet markeras på tavlan (detta kan läraren hjälpa till med). Processen blev 
ofta spännande och eleverna var mycket engagerade. 
 Vid nästa besök läses böckernas inledning högt (i en annan ordning) och kommenteras och 
diskuteras på motsvarande sätt med åtföljande omröstning. Även texten visas på OH så att ele-
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verna lättare kan följa med. Dessa första moment genomfördes år 2 av bibliotekarierna som alltså 
besöker varje klass tre gånger i inledningsskedet. 
 Alla deltagande elever har varit väldigt förtjusta i omröstningsmomentet som blivit mycket 
engagerande, även om stämningen ibland kunnat blir lite hätsk om ”fel” bok vunnit – särskilt om 
rösterna fördelat på sig på en flick- respektive pojkkandidat. Alla har dock funnit sig i att läsa 
den valda boken i stort sett utan att klaga, och proceduren blev därmed också en övning i demo-
kratiska processer! Man kan gärna göra omröstningen lite högtidlig med röstlåda etc. Ett sätt att 
skilja på flickors resp pojkars röster är att använda olika diskreta färger på lapparna. 
 
I steg tre läses de båda vinnarböckerna i klassuppsättning om möjligt (detta beror självklart på 
ekonomi, men med hjälp av projektanslaget köptes hela klassuppsättningar in denna gång). 
Högläsning eller läsning i halvklass eller grupp fungerar naturligtvis också. Det viktiga är att 
flera barn har läst samma bok för att kunna samtala och reflektera kring den. Under läsningen 
sker ett aktivt bokarbete i klassen under lärarens ledning. I projektet i Västerbotten har alla del-
tagande lärare och bibliotekarier erbjudits en fortbildningsträff om litteraturpedagogik. Det är 
naturligtvis också tacksamt att jobba vidare med bildmomentet och göra egna förslag till mer 
passande omslag etc. 
 
Steg fyra. Klassens läsning avslutas med ett boksamtal i mindre grupper under projektleda-
rens/bibliotekariens ledning. Här har främst Aidan Chambers metod använts, men det finns 
naturligtvis många tänkbara variationer. Om klassen är stor delas den i två grupper, helst bör det 
inte vara fler än ca 12 elever. Det har visat sig vara mycket viktigt att de får sitta i ring och dis-
kutera – vid ett tillfälle ville läraren ha dem kvar utspridda i sina bänkar vilket blev helt miss-
lyckat. År 1 fick de till sist sätta betyg på boken efter en femgradig skala (något som visade sig 
lite förvirrande för dem och avslöjade vår ”mossiga” bakgrund). 
 
Metoden som utvecklats i pilotprojektet har visats sig fungera bra med smärre justeringar och har 
gått lätt att upprepa när barnbibliotekarierna testat den. 
 
Bokurval 
Urvalet är gjort för att eftersträva så stor spridning som möjligt vad gäller genrer och stil på 
omslag. Motiv och teman har matchats mot läsvaneundersökningen (se ovan) där deckare, fan-
tasy, monster och spöken samt i vissa klasser kärleks- och vardagsskildringar visat sig vara de 
mest populära genrerna. 
 Böckerna skulle vara utgivna 2006 respektive 2007 och helst inte ingå i en serie, vilket 
visade sig vara problematiskt, eftersom merparten av mellanålderslitteraturen utkommer i serie-
form eller åtminstone som trilogier el dyl. Detta skapar givetvis en förförståelse hos eleverna 
som är svår att frigöra sig från. Idealet är alltså att finna böcker som de möter för första gången 
utan att ha förutfattade meningar om. Dessvärre lyckades vi inte hitta 20 ”fristående” böcker utan 
flera av titlarna i urvalet har föregångare. 
 
Följande böcker ingick slutligen i urvalet i pilotprojektet läsåret 2006/2007: 
 
År 3 
Annika Holm: Vem tror på häxor? Rabén & Sjögren 
Eoin Colfer: Legenden om kapten Kråkas tänder. Damm 
Barbro Lindgren: VLMF – vad lever man för. Rabén & Sjögren 
Arne Svingen: Hubert får huvudrollen. Bergh 
Katarina Ros: Ett uppdrag från Septuan. Bonnier Carlsen 
Christina Waldén: Glasögonklubben. Tiden 
Mårten Melin: Svarta kängor med gul söm. Eriksson & Lindgren 
Kristina Westerlund: Åke + Semlan. Eriksson & Lindgren 
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Anna-Karin Eurelius: Prins Valentin. Eriksson & Lindgren 
Mats Wänblad: En robot försvinner. Bonnier Carlsen 
 
År 5 
Lin Hallberg: Svikarboken. Rabén & Sjögren 
Emily Rodda: Drakens håla. B. Wahlström 
Lene Kaaberbøl: Silverhästen. Rabén & Sjögren 
Britt Engdal: Kampen om klenoden. Opal 
Sebastian Rook: Lampyrerna. 1. Början. Damm 
Måns Gahrton: Mållösa United. Maja, Melker och värsta proffset. Bonnier Carlsen 
Maja Hjertzell: Du har ingenting sett. Rabén & Sjögren 
Kerstin Lindberg Hahn: Falska ansikten. Rabén & Sjögren 
Zizou Corder: Lejonpojken. Uppgörelsen. Damm 
Elsie Petrén: Zäta och sjukhusets mörka hemlighet. Semic 
 
Här kan endast elevernas reaktioner på några böcker kommenteras – de som avgick som vinnare 
och några som blev entydigt negativt bemötta.  
 
Vinnarna i omröstningarna blev: 
  Bild  Text 
Norrskolan 3  En robot försvinner Vem tror på häxor? 
Norrskolan 5:1 Drakens håla  Kampen om klenoden 
Norrskolan 5:2 Drakens håla  Svikarboken 
 
Söderskolan 3  En robot försvinner Prins Valentin 
Söderskolan 3–4 Åke och Semlan Hubert får huvudrollen 
Söderskolan 5:1 Drakens håla  Mållösa United 
Söderskolan 5:2 Lampyrerna  Drakens håla 
 
Undersökningens enda B Wahlström-bok, som hade en drake på omslaget, vann bildomröst-
ningen i tre av fyra femmor. Vår uppfattning är att det inte i första hand var ”den röda ryggen” 
som avgjorde utan den konstfullt tecknade draken. De som vill läsa den ”älskar drakar” och 
beskrev framsidan som ”häftig, snygg, spännande, fantasifull, cool, grym eller asbra”. Innehållet 
höll dock inte läsningen igenom. De konstaterar omedelbart att omslaget lovade mer än texten 
kunde leva upp till – ”vi trodde den skulle vara spännande men det var den inte!” och ”vi trodde 
den skulle vara bättre, den har ju jättefin framsida”. ”Vi trodde det skulle handla mer om själva 
draken”, menade man också. Mer spänning och fler händelser efterlyses och att den helt enkelt 
”borde skrivas om så att det går att fatta”. Några pojkar uttalar att de vill har mer ”död” i böck-
erna. Vi kommer in på Harry Potter och de säger sig vara säkra på att han kommer att dö i sista 
boken. Baksidestexten till Drakens håla är bättre än själva boken, blir sammanfattningen: ”dom 
har tagit allt som var bra på baksidan och lämnat allt piss kvar i boken” som en pojke målande 
om än inte så finkänsligt uttryckte det. ”Om jag hade lånat den själv på biblioteket hade jag inte 
orkat läsa ut den” säger en annan. 
 Den sista femman valde i bildmomentet Lampyrerna, där omslagsbilden föreställer en 
skräckkyrkogård med kretsande fladdermöss m m. De uttryckte sin förtjusning med motiveringar 
som ”den verkar läskig, kuslig, ganska cool eller värsta klipper”. Man gillar ordleken lampy-
rer/vampyrer, fladdermössen och de röda ögonen. När inledningen lästes avfärdades den som 
”halvtråkig, ospännande eller skitdålig”. Delvis beror detta på att den inleds ”London, december 
1850”. Den ansågs ”gammal utan spänning med för många namn”. 
 Efter läsningen tyckte några att den visat sig vara läskigare än de trott, medan andra som 
väntat sig rysligheter ansåg att den hade levt upp till förväntningarna. Vissa inslag kändes gam-
meldags, som hästdroskorna men även gravplundrarna. Även i den här klassen tycker man att det 
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var dåligt att inte fler dog. Man har också synpunkter på stilen och anser att det är en massa onö-
diga ord (exemplet ”anmärkningsvärd klang” nämns) och för långa beskrivningar, t ex på s 170 
när kokerska står på en stol med kjolarna uppdragna – det hade räckt att skriva att hon stod på en 
stol, tycker en flicka. De har lätt att hitta ställen i texten som de pratar om och vill gärna läsa upp 
dem. 
 I textmomentet segrade andra typer av böcker. Lin Hallbergs Svikarboken är en fortsätt-
ning på Kompisboken och Bästisboken (vilket dock inte tydligt framgick av inledningen) och 
bokens vardagliga början där slutet av sommarlovet mellan klass 5 och 6 beskrivs, slog an. Den 
tilltalade flickor mer än pojkar. ”Boken verkar handla om vänner - och lite mobbing och det är 
bra”, var en kommentar. Men många avfärdade den direkt som en ”hopplös”,” kärleksbok”. En 
annan tror att boken nog är avsedd för lite äldre ungdomar, en tonårsbok. Någon kommenterar 
dock att författaren är bra, eftersom hon läst något av Lin Hallberg tidigare. När inledningstexten 
lästes blev många elever övertygade om att det var en bok som hade något att ge. I en klass upp-
fattade man innehållet som ”alltför vanligt, inget kul att läsa om”. Vid omröstningen vann boken 
i en klass med många invandrare. Boken blev i den – inledningsvis mest negativa - klassen ett 
lyckokast, eftersom den handlar om tonåringar med olika kulturella bakgrunder och de konflikter 
som därav kan uppstå. Enligt läraren var eleverna väldigt nöjda med boken under hela läsningen 
och även i boksamtalet uttryckte man att man kände igen sig. 
 En femma valde Kampen om klenoden utifrån textläsningen, en av de böcker som fått mest 
kritik för sitt omslag. De flesta uppfattade bilden som konstig och gammaldags med kommenta-
rer som att den ”suger fett, är dålig, fjantig och gräsligt tråkig”. ”Den ser ut som en barnbok” 
säger någon med ohöljt förakt. Att man tror att det är en ”gammal bok” eftersom en svunnen tid 
skildras är intressant. Efter läsningen av inledningen blev inställningen till boken den motsatta. 
Många ansåg att den verkade ”spännande, mystisk, intressant, superbra, ja asbra” och en flicka 
konstaterade helt enkelt: ”japp, rätt tror jag.” När vi visade upp vinnaren gick ett upprört sus 
genom klassen, men läsningen i klassrummet blev lyckad, även om den för några elever blev lite 
utdragen. De tyckte att början, första halvan, var bra. Ett problem med boken tycker en pojke är 
att den är både verklig och overklig, ”fantasy är helt overkligt, så det blir bättre”). Slutet upplevs 
som otillfredsställande – flickan bara flyttar, man vet inte om de ses igen. Slutet hade varit bättre 
om Nora kunde komma tillbaka, alla skulle få jobb och bli lyckliga och det kunde bli en till bok, 
menar de. De flesta uppskattade faktiskt boken, trots det ”gräsliga” omslaget!  
 

                 
 
Båda treorna röstade fram Mats Wänblads En robot försvinner som omslags-vinnare. Omslaget 
är tecknat i en lite annorlunda stil som uppenbarligen går hem i trean. Ingen enda har något ne-
gativt att säga om den, samtliga såväl flickor som pojkar är positiva med omdömen som ”cool”, 
”bra”, ”rolig”, ”skitbra”. ”Ja den där” skriver en pojke som haft svårt att hitta någon favorit. 
Boken vann stort i bildomröstningen i båda treorna. Vid boksamtalet man att det är bra att det 
börjar med svarta sidor. Det ser ut på framsidan som om roboten gått iväg själv tycker de, och de 
är lite besvikna på att själva roboten inte hade en mer aktiv del i handlingen. De gillar att boken 
innehöll många bilder och var lättläst. Den har många typiska deckardrag konstaterar de. Den är 
mystisk, har någon försvinner och en detektiv som ser mer än andra. Kommissarien är en typisk 
polis, tycker de – han är lättlurad och gillar mat! De undrar varför städerskan egentligen måste 
vara med och uppskattar inte att hon avbryter hela tiden. Hon stör och blandar bort korten istället 
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för att förklara (vilket var Mats Wänblads tanke). Man har alltså lättare att ta till sig ett avancerat 
formspråk när det gäller bild än text. 
 I 3–4:an blev det oavgjort mellan Hubert får huvudrollen och Åke + Semlan. Flickorna 
röstade på Åke + Semlan, som har en häst på omslaget. Alla flickor gillar den, de flesta tack vare 
själva motivet (”fin och hästig”). Även en pojke tar fasta på motivet, ”jag gillar inte hästar” me-
dan övriga är mer entydigt negativa. Boken vinner bildomröstningen i 3-4:an genom en ren 
maktkamp mellan könen – flickorna är helt enkelt fler. Efter läsningen konstaterar dock pojkarna 
att den (tack och lov) inte bara handlade om hästar. Att omslaget visar både hästar och äppel-
snattare anses ge en viss balans. En pojke medger att han gillade den bättre än Hubert, trots att 
han från början var skeptisk. De andra instämmer. En flicka menar att det är bra att den visar att 
även pojkar kan rida. De nämner roliga ställen i boken, bl a när huvudpersonen använder två 
pinnar för att gestalta en rasande älgtjur med horn. De berättar att fröken skrattade så att hon inte 
kunde läsa när hon kom till det stället. På frågan vad de ogillade i boken svarar de: att den tog 
slut så fort och att det inte var bilder. Allmänt anses boken rolig, de uppskattar språkets spänst 
och lite originella vändningar och läser flera favoritställen högt för oss. Ett lyckat exempel på att 
”man inte ska döma hunden efter håren”! 
 Pojkarna röstade istället den humoristiska Hubert. ”Cool” är ett ord som förekommer på 
många protokoll samt ”rolig, skitrolig, grymrolig”. Ingen är tveksam till denna boks omslag utan 
det är tydligen lätt att ta ställning till. Hubert vann sedan text-omröstningen vilket ledde till att 
båda böckerna fick läsas. Efter läsningen är de dock lite besvikna – boken var för kort och enkel, 
tycker man, och de svartvita bilderna inuti inte lika roliga som omslagsbilden. 
 Omslagsbilden till Prins Valentin, tecknad av Cecilia Torudd, förefaller inspirerad av hen-
nes trollböcker trots att boken är mycket realistisk. ”Ser töntig ut” är en kommentar, ”skandal” 
menar en annan. Att de skulle campa mitt i naturen utan tält tror man inte på, och håret på perso-
nerna ser overkligt ut, menar de. När texten läses fångar bokens dramatiska början många och 
den vinner textomröstningen i en klass tre. Vid boksamtalet visar det sig att barnen ogillar att 
slutet är öppet, oklart. Hur gick det egentligen för alla? Man fattade inte riktigt, menar de. Några 
barn kommenterar svordomarna i boken. De verkar väldigt förtjusta i att upprepa de fula ord som 
används, samtidigt som de berättar att föräldrarna inte tyckte det var lämpligt i en barnbok. För-
äldrarna hade också klagat på att det talas om ”stora bomber” i boken (om pappans nya ryska 
flickvän). De tycker också att boken börjar för plötsligt – den borde ha en bättre början eller 
ännu hellre en hel bok innan, så att man förstår bakgrunden. Samtidigt var det ju den dramatiska 
inledningen som fångade deras intresse! Den andra gruppen vi träffar är genomgående mer tyst-
låten och mer negativ till boken än den första. Läraren kommenterar detta och säger sig vara för-
bluffad, men påpekar att de redan diskuterat boken mycket i klassen. Kanske hade man ”pratat 
av sig”? Detta tycks dock inte gälla grupp 1, då läraren inte var närvarande. Möjligen lägger lära-
rens närvaro ”locket på” – de kan ju vara mer angelägna att berätta för oss utomstående vad de 
tyckt om inte den vanliga läraren är med. 
 Norrskolans treor med många invandrarbarn valde Annika Holms bok Vem tror på häxor? 
Efter läsningen tycker barnen att den har för få rubriker och att den kunde varit mera färgglad. 
Flickorna gillar den här boken men inte pojkarna, och flera barn vill berätta om sina egna före-
ställningar om häxor och monster. De uppskattar också att den utspelar sig i Umeå och diskus-
sionen är livlig även om den ibland avlägsnar sig från boken. De kritiserar föräldrarna hårt som 
inte trodde på sina egna barn utan mer på en främmande vuxen – ”min mamma och pappa är i 
alla fall bättre”, säger några bestämt. När vi lämnar salen säger en flicka till oss: - Det var en 
rolig lektion! 
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En bok nästan inte fick några röster var VLMF (Vad lever man för) av Barbro Lindgren, en fri-
stående fortsättning på Korken flyger och Vems lilla mössa flyger. Omslaget är tecknat av Eva 
Eriksson vars karaktäristiska stil flera känner igen från böcker de läst som små. Många kom-
menterar också att den ser för barnslig ut. En flicka påstår sig ha sett filmen, vilket ju är lite över-
raskande, men visar på en igenkänning av stilen. Alldeles för barnslig men kanske lite kul ändå 
blir omdömet i diskussionen. När texten sedan läses känner sig de flesta lite främmande för den 
lätt absurdistiska stilen. Uppenbarligen är det en genre man blir förvirrad av. 
 
Barns smak läsåret 2007/2008 i Västerbotten 
Under projektets andra år, när metoden testades i hela Västerbotten 2007/2008, användes föl-
jande titlar: 
 
År 3: 
Petrus Dahlin: Änglar på Skogskyrkogården (Kalle Skavank). Tiden 
Jackie French: Min farbror är en trädgårdstomte. B Wahlström 
Cornelia Funke: Fjäderklubben. Opal 
Sverre Henmo: Spring! Opal 
Niklas Krog: Tanarog. Rabén & Sjögren 
Rose Lagercrantz: Mysterium för utomjordingar. Bonnier Carlsen 
Maria Parr: Våffelhjärtat. Eriksson & Lindgren 
Jo Salmson: Den försvunna staden. Bonnier Carlsen 
Alexander McCall Smith: Popcornpiraterna. Damm 
Jonas Autio: Frank och jag. Bonnier Carlsen 
 
År 5: 
Maj Bylock: Fågelprinsen. Rabén & Sjögren 
Håkan Jaensson: Hjärnsläpp. Alfabeta 
Nigel Hinton: Spökskeppet. Argasso 
Bo R Holmberg: Ska vi rymma? Alfabeta 
Cornelia Funke: Igraine dem modiga. Opal 
Mårten Melin: Jävla Lucia. Eriksson & Lindgren 
Susie Hoch Morgenstern: Hemliga brev. Eriksson & Lindgren 
Maria Turtschaninoff: De ännu inte valda. Söderström 
Johanna Nilsson: Landet med de tusen namnen. Rabén & Sjögren 
Arne Norlin: Tidningsdeckarna och smugglarligan. Alfabeta 
 
Vinnare  Bild  Text 
Tanarog  5  4  (antal klasser) 
Kalle Skavank 2  4 
Trädgårdstomten 1  3 
Den försvunna staden 2  - 
Popcornpiraterna 1  - 
Tidningsdeckarna 8  1 
Spökskeppet  2  9 
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Jävla Lucia  2  2 
Ska vi rymma? 1 
Fågelprinsen    1 
 
I omröstningarna år 2, 2007/2008, hade barnen mycket större förmåga att utifrån textutdragen 
lista ut vilken bok det rörde sig om. Möjligen förekom fler personnamn – som visserligen täcktes 
över i de flesta fall – eller andra markörer i texten. Alltså kunde man i större utsträckning ”tak-
tikrösta” på den bok vars omslag man gillade och som inte vunnit den första omröstningen. 
 Det mest intressanta resultatet är att omröstningarna utföll så lika i alla klasser. 
Uppenbarligen är smaken ganska homogen bland de unga vare sig man bor i fjällbygd eller 
storstad! 
 
Den bok som tilltalade överlägset flest 3:or var Niklas Krogs Tanarog. Omslaget innehåller mas-
sor av fantasysignaler som alla lätt kände igen, och man associerade till Sagan om ringen och 
annan fantasy man kände till. Den tilltalade främst pojkar men även många flickor. Tanarog vi-
sade sig också fungera mycket väl för boksamtal och diskussioner och är en bok som man kan 
rekommendera till gemensam läsning redan i klass 3. En hel del flickor föredrog den mer tradi-
tionella barndeckaren Änglar på skogskyrkogården av Petrus Dahlin. 
 Min farbror är en trädgårdstomte av Jackie French ingår i serien ”Galna familjen” och 
innehåller en crazy humor som tilltalar kanske särskilt pojkar i 9-10-årsåldern. Omslaget uppfat-
tade de som för barnsligt, men texten slog an. När den sedan lästes utbröt en veritabel träd-
gårdstomtefeber, man gick på trädgårdstomtespaning i samhället, tillverkade egna m m. Här ser 
vi ett exempel på en bok som skolan nog i vanliga fall inte skulle köpt in en klassuppsättning av, 
men som gav underlag till ett utmärkt litteraturpedagogiskt arbete! 
 Ett omslag som inte fick många röster är Sverre Henmos Spring! som uppfattades som 
alldeles för barnsligt och tråkigt, liksom Maria Parrs Våffelhjärtat. 
 

            
 
I år 5 blev den överlägsna vinnaren i omslagsröstningen Arne Norlins Tidningsdeckarna och 
smugglarligan. Man gillade att omslaget såg realistiskt ut, tidningslöpsedlarna gav intrycket av 
att det var ”på riktigt”, deckargenren i sig lockar naturligtvis och smugglarinslaget verkade 
spännande. Man tyckte att boken såg ”vuxen” ut, något som blivit allt mer viktigt i femman. Ty-
värr – men ur pedagogisk synpunkt kanske det var nyttigt – blev läsningen en besvikelse. Det var 
ju bara en vanlig ”gammaldags” förutsägbar barndeckare, tyckte många – ”man visste precis vad 
som skulle hända”. Smugglarinslaget var för litet jämfört med beskrivningarna från tidningsre-
daktionen ansåg man också. Det kommer säkert fler snart, antog man – något som ju visat sig 
stämma (ytterligare två Tidningsdeckar-volymer har redan utkommit). 
 Den andra stora vinnaren var Nigel Hintons Spökskeppet, som har ett mycket anslående 
omslag men även en suggestiv inledning. Här finns anledning att tro att man röstade på samma 
favoriter i båda omröstningarna. Denna bok visade sig fungera bra för boksamtal och innehåller 
många teman att diskutera kring. Även Mårten Melins Jävla Lucia! vann i flera klasser. I ”hårt 
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hållna” klasser sågs svordomen som mycket lockande liksom omslagets små djävlar och eld-
gafflar. 
 

                 
 
Omslaget till Johanna Nilssons Landet med det tusen namnenr fick i stort sett inga röster. Det 
sågs som för barnsligt, figuren ser löjlig ut, har han på sig pyjamas eller stålmansdräkt? Man 
påpekade att den påminner om Bröderna Lejonhjärta men inte ens detta lockade till läsning. En 
bibliotekarie ordnade en provomröstning med lärarna på skolan, och intressant nog vann just 
denna bok deras omröstning. Man såg alltså tydligt vilket glapp det ibland finns mellan de ungas 
och pedagogernas smak. Omslaget till Bo R Holmbergs Ska vi rymma? verkar ha varit svårtol-
kat. Man kunde inte riktigt avgöra om det var kompisar eller ett kärlekspar, Norrlandsanknyt-
ningen framgick inte så tydligt och stämningen verkade lite dyster tyckte man – många blev 
tveksamma. Även här visar sig önskan att omslaget ska berätta vad boken handlar om, inte bara 
vara dekorativt – om det inte är dekorativa element vars symbolvärde och signaler man är väl 
bekant med, som fantasy-inslag. 
 
Sammanfattning 
Många elever, främst i femman men även i trean, är känsliga för att omslagen inte får se för 
barnsliga ut. Ett av de mer intressanta resultaten är att Kampen om klenoden, som fick mycket 
negativa omdömen när det gällde omslaget, sedan röstades fram som vinnare när textens inled-
ning lästes. Man uppskattar heller inte när boken ”ser gammal ut”. Tydligt är att fantasy och 
deckare slår an. Många, särskilt pojkar, vill ha action gärna med morbida och blodiga inslag. De 
gillar inte långa beskrivningar utan vill att handlingen ska drivas framåt. 
 Femmorna var också mer känsliga för kamraters kommentarer och tenderade att rösta mer 
likriktat. Treornas röster fördelade sig på fler titlar, troligtvis mer uppriktigt efter eget tycke och 
smak. 
 Vid en (endast påbörjad) sammanställning av svaren visar det sig att flickor är positiva till 
ett betydligt större antal titlar än pojkarna. Vissa flickor kan tänka sig att läsa alla böckerna, me-
dan vissa pojkar endast hittar en favorit. Röstningen är alltså inte hela sanningen. Men man 
måste också ta med i beräkningen att flickorna kanske var mer angelägna att göra oss nöjda och 
inte vill ”såra” oss med att vara kritiska… villigheten att delta i projekt och besvara enkäter är en 
annan faktor som inte hinner diskuteras här. 
 De flesta eleverna var ganska ovana vid att kommentera bild och text och att det krävs åter-
kommande samtal om litteratur för att elever skall kunna röra sig hemtamt i bokdiskussioner. De 
flesta hade lättare att analysera och tolka bilden än texten. Deras ordförråd när det gällde att be-
skriva och värdera böckerna var begränsat och enahanda, och anmärkningsvärt nog hade inte 
femteklassarna mer utvecklat språk än treorna. Ofta nöjer man sig med bra, asbra, cool, verkar 
spännande, dålig, skitdålig, suger fett eller liknande omdömen som innebär en värdering men 
ingen motivering. Flickorna ger något längre kommentarer och gör ibland referenser till andra 
böcker, medan pojkarna oftast ger ett kort omdöme, gärna på engelska. 
 Har den tysta läsningen efter den första intensiva läsinlärningstiden i år 1 och 2 varit alltför 
vanlig och självklar? Bänkboken är fortfarande legio och bearbetas mycket sällan under och efter 
läsningen tycks det oss. Det verkar som om deras litteraturarbete har mer av skriftliga kommen-
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tarer som loggbok och recensioner än aktiva samtal som ökar elevernas språkförråd och därmed 
den kritiska förmågan att tolka texter. Att samtala om en gemensamt läst bok var en stimulerande 
nyhet för många deltagande barn (dock inte alla i omgång två). Under samtalens gång fick de 
nya insikter och inspirerades av de andras kommentarer kring böckerna. 
 Marknadsföring och därmed igenkänning betyder också mycket. En bok som förekommer i 
serie når snabbare acceptans eftersom läsaren lättare kan identifiera sig med bild eller innehåll. 
”Den serien eller författaren har jag läst tidigare så då är nog den boken bra” var en ofta före-
kommande kommentar. Inför obekanta författare och böcker visar elever i femman mer skepsis 
än elever i trean.  
 Tredjeklassare har en nyvunnen läsförmåga och större läslust och nyfikenhet inför nya 
böcker verkar det som. Åtminstone de elever i 3:an som vi mötte utstrålade förväntan och entusi-
asm allteftersom böckerna presenterades, medan femmorna uttryckte trötthet när vi närmade oss 
åttonde eller nionde boken och förväntningarna avtog.  
 Tydligt var att arbetssättet var helt nytt för eleverna i omgång ett och därför var väl en viss 
tveksamhet naturlig. Glädjande nog visade det sig att för varje gång vi besökte skolan med an-
ledning av projektet under år 1, blev eleverna mer och mer upprymda och frågade: ”Skall ni 
komma till oss idag?” När projektarbetet var i sitt slutskede frågade tom ett par flickor i en fem-
teklass om vi inte kunde vara lärare i deras klass nästa år? Den frågan tolkade vi som att eleverna 
upplevt vårt arbete positivt, intressant och annorlunda - och att de lärt sig något av det.  
 
Vissa lärare hade– enligt egen utsago – i många år varit i avsaknad av ämnesdidaktisk fortbild-
ning! Våra fortbildningsträffar - där vi presenterade nya varianter av litteraturbearbetning och 
olika didaktiska teorier - mottogs på de flesta håll positivt. Lärarnas utvärdering har varit positiv, 
någon menar att synen läsning i klassen förändrats, att man kommit in i nya goda vanor. 
 Syftet med projektet var också att utarbeta en modell för aktivt litteraturarbete i skolorna 
och en tidigare oprövad form för samarbete mellan bibliotek/skola. Metoden ger biblioteksper-
sonal tillfälle att komma in i skolans värld och därmed bryta upp mönstret att det alltid är sko-
lan/klasserna som besöker biblioteket och får service där. Kännedom om skolans villkor är en 
vinst, liksom att eleverna/lärarna får se bibliotekarien i en ny roll.  
 De deltagande bibliotekarierna arbetar under mycket skiftande omständigheter – några är 
huvudsakligen skolbibliotekarier och hade redan innan ett nära litteraturpedagogiskt samarbete 
med lärarna, men uppskattade metoden som ett lustfyllt inslag. Några arbetar på ett huvudbibli-
otek utan skolbiblioteksuppdrag och för dem blev kontakten med klasserna ett nytt inslag. Det är 
naturligtvis svårare att komma in i en okänd klass med projekt och boksamtal, men projektet har 
fungerat kontaktskapande, ökat kännedomen om varandras respektive arbetssätt och gett en god 
grund för komman biblioteksbesök hos de deltagande eleverna. 
 De flesta både bibliotekarier och lärare har för avsikt att fortsätta med arbetssättet i någon 
– kanske modifierad – form, och det är också en metod som är lätt att tillämpa om man vill prova 
den. En enkel metodbeskrivning finns på Länsbibliotekets hemsida, och jag hoppas att slutrap-
porten kan utvecklas till en liten tryckt metodbok.  
 
Tänkbara variationer på metoden: 
Färre antal böcker. 
Gamla ”bortglömda” titlar – klassiker? 
Ta bort bokens titel och författarnamnet och bara diskutera omslagsbilden. 
Rösta på baksidestexter - ett förslag som eleverna själva kom med. 
 
Jag har även sökt forskningspengar för att bearbeta det stora material som samlats in – enkäter 
och bokkommentarer från 600 barn i Västerbotten. Så det är bara att hålla tummarna för det, och 
för att metoden kommer att leva sitt eget liv i fortsättningen! 
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