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Sammanfattning 

Denna studie är av kvalitativt slag där 16 lågstadieelevers tolkningar gällande bokomslag 

undersöktes. Syftet var att skapa en förståelse för hur eleverna uppfattar och tolkar 

bokomslag och deras uppfattningar av paratexter. För att samla empiriskt material till under-

sökningen genomfördes först en aktivitet i klassrummet där eleverna fick värdera bokomslag 

sedan genomfördes tre gruppintervjuer. Undersökningen utgick från tidigare forskning, vil-

ket det fanns begränsad mängd av. Resultatet av studien visade att eleverna hade förståelse 

för användningen av paratexter och hur dessa används för att visa på genretillhörighet. Stu-

dien har även visat att eleverna anser att spänning är ett viktigt inslag i deras värderingar av 

skönlitterära bokomslag.  

 

Nyckelord: paratext, omslagsbild, barnlitteratur, lågstadiet  
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1  Inledning 

Det var när jag läste en kurs i litteraturvetenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall som jag 

introducerades till hur författare och illustratörer arbetar för att locka läsare till sina verk. Vi 

som läste kursen fick genomföra ett test där vi först enbart fick se omslaget av en bok och vi 

skulle då gradera på en skala hur troligt det var att vi skulle läsa den boken. Vi fick sedan 

läsa en inledande text till varje bok, utan att veta vilken text som hörde ihop med vilket om-

slag, och skulle även nu gradera hur troligt det var att vi skulle välja den boken. Det visade 

sig både för mig och många av mina kurskamrater att vi värderade omslagen lägre än inle-

dande texten. Efter denna övning funderade jag mycket på hur stor inverkan just omslaget 

har för en läsare. Vad är det som gör att vi fastnar för en viss bok om vi bara har tillgång till 

omslaget? 

Jag funderade länge över min inriktning när vi skulle börja skriva detta självständiga 

arbete och till slut fastnade jag för att undersöka hur elever upplever och tolkar omslag. Jag 

tror att detta kan ha en betydelse för min lärarroll när jag sedan börjar arbeta. Om jag har för-

ståelse för hur elever resonerar och tolkar omslag kan jag hjälpa dem att hitta skönlitteratur 

som lever upp till deras förväntningar, eller tvärt om, hitta skönlitteratur som kan utmana 

eleverna om de har en strikt tanke om en viss genre eller liknande. På så vis kan jag visa ele-

verna att bokomslagen inte alltid speglar bokens innehåll på ett rättvist sätt.  

Det fanns dock väldigt lite forskning kring hur skönlitterära bokomslag lockar läsare. 

Detta var en anledning till att jag ville undersöka hur elever upplever bokomslag. Jag kände 

att min undersökning kunde bidra till forskningsfronten och locka andra till att fortsätta stu-

dera kring hur elever upplever, tolkar och analyserar skönlitterära bokomslag.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna undersökning är att skapa en djupare förståelse för hur omslagsbilder, ge-

nom dess paratexter, kan locka elever till läsning. Syftet är att försöka skapa en förståelse för 

hur lågstadieelever uppfattar och tolkar omslagen till fem olika skönlitterära böcker. Elever-

nas sätt att analysera och tolka skönlitterära bokomslag och dess paratexter är därför i fokus. 

I detta arbete är paratexter de faktorer i och utanför boken som förmedlar den till läsarna. 

Detta kan bland annat vara framsida, baksida och titeln (Genette, 1997, s. 1). Begreppet para-

texter förklaras vidare under avsnittet 2.2 Genreteori och paratexter. 

Utifrån detta syfte har tre forskningsfrågor formulerats för att underlätta undersök-

ningen. Den första frågan handlar om förståelsen för paratexter i relation till genre och lyder: 

Hur förhåller sig eleverna till paratexter, förstår de vad paratexter signalerar och vilken koppling para-

texter har till genre? Den andra frågan handlar om hur elever upplever paratexter, om de gör 

värderingar utifrån exempelvis titeln eller författarnamn, och lyder: Vilka faktorer anser ele-

verna vara viktiga gällande paratexter? Den sista frågan handlar om de faktorer som eleverna 
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fastnar för i deras analyser av omslagsbilderna och den lyder: Finns det några gemensamma 

faktorer mellan de böcker som värderas högst av eleverna?  

1.2 Bakgrund 

Här kommer aktuella begrepp som undersökningen utgår från att presenteras. Först redo-

görs för begreppet barnlitteratur, sedan presenteras betydelsen av skönlitteratur i skolan och 

till sist presenteras omslagsbildens byggstenar. I avsnittet efter detta presenteras tidigare 

forskning inom området.  

1.2.1 Barnlitteratur i skolan 

Nikolajeva (2017, s. 13–17) diskuterar begreppet barnlitteratur och menar att det är svårdefi-

nierat då det inkluderar flera aspekter från olika tider, alltså att det är kulturellt och histo-

riskt betingat. Även Kåreland problematiserar detta begrepp då hon skriver att gränsen mel-

lan barn- och vuxenlitteratur inte alltid är helt tydlig (2013, s. 12–13). Nikolajeva (se även 

Kåreland, 2013, s. 157) skriver att barnlitteraturen först användes för att undervisa och socia-

lisera och att många forskare hävdar att barnlitteratur har en didaktisk betydelse, vilket gör 

att den skiljer sig från annan litteratur. Nikolajeva (2017, s. 33–34) skriver även att dessa fors-

kare hävdar att barnlitteratur inte har några estetiska egenskaper. Estetik syftade först enbart 

på hur ett konstverk framkallade en känsla av skönhet, men idag betyder det mer en upp-

sättning konstnärliga drag som karakteriserar ett konstfenomen. Inom litteraturen så finns 

det vissa konstnärliga drag som är lika för både barn- och vuxenlitteratur. Tre av dessa är att 

de avspeglar vår verklighet, att den påverkar vår fantasi samt att litteraturen väcker känslor.  

Kåreland (2015, s. 117) menar att det är när barnen börjar i skolan som de ökar sitt um-

gänge med just fiktion. Det är då lärarens uppgift att hjälpa eleverna förstå att fiktion både 

kan knyta an till elevernas egna erfarenheter samt att den även kan leda till nya upptäckter. 

Även Skolverket (2019b) hävdar att eleverna genom skönlitteratur kan få möta olika sidor av 

verkligheten. Genom läsning får eleverna uppleva igenkänning och se andra världar och läs-

ningen bidrar även till att eleverna får träna på sin förmåga till kritiskt tänkande. Skolverket 

(2019b) skriver vidare att forskning visar att läsning bidrar positivt till eleverna språkut-

veckling och deras förmåga att använda sin fantasi och inlevelse. Elevernas läsförståelse och 

deras kunskap i att tolka och dra slutsatser ur en text är viktigt för elevens kunskapsutveckl-

ing i alla skolans ämnen, vilket betyder att läsning av skönlitteratur inte enbart är begränsat 

till svenskämnet. 

Som tidigare nämnt är läsning av skönlitteratur inte enbart begränsat till svenskämnet 

utan detta arbete ska ske övergripande i undervisningen (Skolverket, 2019b). I läroplanen lä-

ses bland annat att eleverna i årskurs 1–3 inom de naturvetenskapliga ämnena ska få lära sig 

om skönlitteratur, myter och konst gällande natur och människan samt berättelser om äldre 

tiders naturvetenskap (Skolverket, 2019a, s. 166). Det är dock under svenskämnets del som 
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läsning av olika typer av texter presenteras mest. Där står bland annat att eleverna ska få 

möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva texter samt att eleverna ska få 

möta skönlitteratur från olika tider och delar av världen (Skolverket, 2019a, s. 257). I svensk-

ämnets presentation i läroplanen finns det två punkter som tydligt kopplar till arbete med 

multimodala texter. Dessa handlar om att undervisningen ska behandla texter som kombine-

rar ord och bild samt att eleverna ska få utveckla strategier för att skriva olika typer av tex-

ter, anpassade till olika genrer, där ord och bild samverkar (Skolverket, 2019a, s. 259).  

1.2.2 Omslagsbildens byggstenar 

Det är just omslagsbilden som i de flesta fall når den potentiella läsaren först. Läsaren lägger 

då först märke till bilden på omslaget för att sedan fokusera på de textelement som finns re-

presenterade på omslaget. Syftet med omslagsbilden kan vara olika, bland annat att illu-

strera bokens innehåll, väcka nyfikenhet hos läsaren eller för att vara ett dekorativt komple-

ment till innehållet (Nordlinder, 2017, s. 70–71). Hur man designar omslag är en typ av reto-

risk handling där syftet är att övertala eventuella läsare om att boken är värd att läsa 

(Brække, 2010, s. 6). På omslagsbilden kan även olika genremarkörer placeras. Dessa har 

större betydelse för barn än vad andra paratexter på omslaget har. Dock har exempelvis pa-

ratexter som författarnamn, förlag och baksidestext mer betydelse för vuxna läsare än vad 

omslagsbilden har. På fantasyomslag är det vanlig att genremarkörer som ofta finns repre-

senterade på vuxenlitteratur återspeglas på barnlitteratur men i förenklad form. Det kan ex-

empelvis vara drakar som är mindre detaljerade, av tecknad karaktär och mer humoristiska. 

Ytterligare ett vanligt inslag i omslag på skönlitteratur för barn är att huvudpersonen ofta il-

lustreras på omslaget, vilket man kan tro påverkar barnen till att välja den boken (Nord-

linder, 2017, s. 79–80). 

Enligt Kåreland (2015, s. 121–122) är en text inte enbart skrivna ord utan kan även inne-

fatta en bild som bär fram ett innehåll. Detta kan beskrivas som ”det vidgade textbegreppet”. 

Det vidgade textbegreppet har uppkommit ur den multimodala utvecklingen där texter 

kombineras av bild, ord och ljud. Även Björkvall (2019, s. 7-8) skriver om detta fenomen men 

kallar det för ”utvidgat textbegrepp”, alltså en text som omfattar flera olika kommunikat-

ionsformer. Han menar att i analysen av detta ligger fokus på att undersöka förhållandet 

mellan bilderna och den skrivna texten eftersom de kommunicerar och skapar betydelse i re-

lation till varandra. Han skriver vidare att bilden eller illustrationen alltid är sammankopp-

lad med betydelsen i texten, och tvärt om. Skolverket (2019b) skriver även dem om detta och 

menar att det idag inte enbart finns skönlitteratur i tryckta källor, utan skönlitteratur via di-

gitala medier blir allt vanligare inom skolvärlden vilket gör att eleverna behöver utveckla en 

kunskap i att kunna tolka även dessa multimodala texter. 
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1.3 Tidigare forskning  

Forskning gällande elevers upplevelser och tolkningar av omslag finns det lite av. På grund 

av detta har mer generell forskning gällande omslag kompletterat den forskning som hittats 

utifrån den relevanta åldersgruppen.  

Den forskning som berör den relevanta åldersgruppen är gjord av Karin Jönsson. Jöns-

son har både agerat lärare och forskare i klassrummet där hon undersökt arbetet med skön-

litteratur genom hela lågstadiet. Syftet med avhandlingen är att få kunskap om möjligheter 

och begränsningar i användningen av några litteraturpedagogiska redskap i undervisningen 

för F-3 samt att ge en bild av yngre elevers läsning av skönlitteratur (2007, s. 23–33). Jönssons 

studie behandlar dock inte omslagsbildens litterära betydelse för eleverna på ett djupare 

plan, utan hon diskuterar enbart omslag generellt när dessa används i boksamtal för att re-

dovisa de förväntningar eleverna får på berättelsen. Jönsson (2007, s. 9) skriver att hon an-

vände sig av förförståelseprat och att det används innan läsningen börjat. De paratexter som 

diskuteras vid detta samtal är bland annat titel och omslagsbild. Syftet var att väcka elever-

nas tankar gällande dessa och diskutera det eleverna tror boken handlar om samt att skapa 

ett intresse och svara på eventuella frågor gällande handlingen. Jönssons användning av 

boksamtal/förförståelsesamtal fokuserar mest på vad omslaget kan ge för ledtrådar till histo-

rien och hur eleverna tolkar berättelsen utifrån bilden, men det är inte så mycket fokus på 

hur eleverna uppfattar och analyserar de olika paratexterna och hur dessa lockar eleverna till 

läsning.  

Arūnas Gudinavičius och Andrius Šuminas har forskat mer ingående på omslagsbil-

dens betydelse för att locka läsare. De har undersökt hur förlag med fokus på färgsättning 

och dominerande färg får fler att välja den aktuella boken. Syftet var att undersöka om prefe-

renser som läsare ger gällande bokomslag skiljer sig mellan kön och ålder när de får välja 

böcker utifrån omslaget. De genomförde en utforskande studie i en bokhandel och i ett 

bibliotek där varje person som deltog i undersökningen fick välja en bok utifrån dess utse-

ende gällande dominerande färg, andrahandsfärg, vita/svarta/mångfärgade omslag, realist-

iska foton, illustrationer eller tecknade omslag. Författarna intervjuade även personerna för 

att skapa en förståelse för deras lässituation och hur de tänkte när de valde böcker. Resultatet 

av studien visade att omslagen inte alltid har en tydlig kommunikation till läsarna samt att 

det finns skillnader i hur människorna väljer böcker utifrån färgsättning. De omslag som inte 

blev valda var de som hade gult, grönt, svart eller vitt som mest dominanta färg. Författarna 

genomförde även intervjuer, vilka visade att 54% av deltagarna valde böcker utifrån vad de 

ansåg vara en tilltalande titel samt att 25% valde utifrån vad de ansåg vara ett trevligt omslag 

(2018, s. 1–13). Omslagsbildens färgsättning är något som syns tydligt och som studien visat 

påverkar människors val av skönlitteratur. Trots att studien undersökte läsare mellan 18–65 
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år tänker jag att färgsättningen även är relevant i bokvalet för elever i lågstadiet. Färgsätt-

ningen är en stor del av omslagsbilderna på böcker vilket jag tror påverkar yngre läsares val 

av skönlitteratur.   

Peter Dixon, Marisa Bortolussi and Blaine Mullins har forskat kring människors upple-

velser av omslag i relation till genre. De undersökte om bokomslagen kunde kommunicera 

information till läsarna om vilken genre boken tillhör. Författarna undersökte läsares kun-

skap inom två genrer för att se om det fanns likheter i hur människor såg på bokomslagen 

(2015, s. 24). Jag anser denna undersökning intressant att presentera då genre är ett känt sätt 

att kategorisera skönlitteratur på. Även om denna studie undersökte läsare över 18 år tror jag 

att denna undersökning är relevant att genomföra för yngre läsare då genre även återfinns i 

skönlitteratur för barn. Dessa yngre läsare kan ha andra tolkningar av genrebeteckningar vil-

ket är intressant att undersöka. Personerna i denna studie fick sortera 80 bokomslag i varje 

genre i tre till sju olika högar, utifrån teman och motiv de såg, de fick sedan göra en lätt för-

klaring till sin sortering. Författarna menar att just bokomslaget är en viktig funktion för att 

läsare som är kunniga inom en viss genre ska kunna använda omslaget för att identifiera ex-

empelvis ett tema eller ett motiv i en berättelse, som kanske inte är lika självklart för läsare 

som är ovana den genren. Författarna redovisar att vana läsare kan se undergenrer på ett 

omslag och använder då denna information när de sorterar böcker, vilket ledde till att de 

mer vana läsarna sorterade böcker på liknande sätt medan läsare med mindre kunskap inom 

genren sorterade annorlunda (2015, s. 32–34, 37–44). 

Sara Kärrholm har även hon forskat mer genreinriktat. Hennes forskning utgår från tre 

olika författarskap – Anna Janssons, Kristina Ohlssons och Åsa Larssons och syftet är att se 

hur dessa använder sig av sitt vuxenförfattarskap i marknadsföringen av sin skönlitteratur 

för barn. Kärrholm studerar böckernas paratexter, exempelvis omslag, typsnitt, textstorlek 

samt författarporträtt och extramaterial i böckerna. Kärrholm har använt sig av litteraturana-

lys som hon själv genomfört vilken har fokuserat på omslagsbilden eftersom det är denna 

som är ansiktet utåt för böckerna. Den tydligaste skillnaden hon redovisar är att två av för-

fattarskapen använder sig av illustrerade omslagsbilder med illustratörens namn. Dessa för-

fattare använder också ofta fotografiska omslag som ibland har collage-teknik medan den 

tredje författaren använder mer avskalade motiv. Kärrholm menar även att det finns likheter, 

bland annat att det ofta används mörka färger på omslagen till deckarböckerna, vilket före-

kommer hos alla tre författarna. Författaren menar att när paratexter används på ett funge-

rande sätt kan författarna ta med sig sitt utarbetade ryckte till den andra målgruppen (2016, 

s. 2, 4–6, 19). Kärrholms studie visar även den att färgsättning är en viktig faktor gällande 

hur läsare tolkar skönlitterära bokomslag vilket stärker min uppfattning om att även yngre 

läsare påverkas av färgsättningen på böckers omslag. Även i denna studie redovisas att det 

finns genrebeteckningar, som i denna studie visas genom peritexterna, som påverkar läsarna. 

Enligt mig är dessa peritexter viktiga att undersöka för att kunna skapa en förståelse för hur 
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yngre läsare tolkar och använder sig av dessa för att skapa en uppfattning av aktuell skönlit-

teratur i relation till olika genrer.   
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2 Teoretiska utgångspunkter  

Här presenteras de teoretiska utgångspunkter som undersökningen grundas på. Den social-

semiotiska utgångspunkten presenteras först, då denna ses som ett övergripande sätt att för-

stå elevernas resonemang. Den socialsemiotiska utgångpunkten är även grunden i den ana-

lys av resultatet som senare görs. Därefter presenteras genreteorin, vilken är ett sätt att se 

hur eleverna förstår skönlitterära konventioner och traditioner, tillsammans med Gerard Ge-

nettes (1997) beskrivning av paratexter, som används för att skapa en förståelse för hur ele-

verna ser på de olika faktorer som finns tillgängliga på och vid sidan av det aktuella verket. 

Paratexterna ses här som det medium författare, illustratörer och utgivare använder för att 

förmedla genremarkörer.  

2.1 Socialsemiotik 

Björkvall (2019, s. 12) beskriver socialsemiotik som en teori vilken innebär att människor vill 

skapa betydelse för saker hon upplever på ett funktionellt sätt. Detta sker genom att hon ut-

trycker betydelse genom kommunikation, antingen genom språket eller genom andra kom-

munikationssätt. Skapandet av betydelse är här inte enbart möjligt genom det verbala språ-

ket, utan även genom gester, bilder eller annat ljud. I denna teori innebär ordet socio att teo-

rin är socialt orienterad. När människan skapar betydelser görs det utifrån tanken att männi-

skor har behov av att skapa mening tillsammans med andra. Kress (2010, s. 54–55) diskuterar 

socialsemiotiken ur ett språkligt perspektiv och beskriver den process tecken, exempelvis de 

bokstäver vi använder oss av, skapas i. Han menar att socialsemiotik bygger på att tecken är 

skapade genom social interaktion, tecken är motiverade relationer mellan mening och form, 

denna relation mellan form och mening baseras och uppstår genom intresset för markörer 

och tecken, detta skapande sker i en social interaktion och blir då en del av en semiotisk kul-

tur. Sammanfattningsvis kan man säga att socialsemiotiken handlar om att människor vill 

skapa förståelse för språket, via olika tecken, eller olika upplevelser genom att sätta ord på 

sina tankar i en social kontext.  

Min studie grundar sig på denna teori eftersom jag vill undersöka hur elever tolkar och 

upplever omslag, vilka är konstruerade i en social och kulturell kontext. Syftet är att denna 

teori kan skapa en förståelse för hur eleverna tillsammans resonerar, diskuterar och skapar 

betydelser utifrån omslagen.  

2.2 Genreteori och paratexter 

Enligt Kåreland innebär genre en viss uppsättning av stildrag som används i en grupp verk 

samt att dessa följer vissa mönster eller koder. Kåreland skriver vidare om genreteorin, vil-

ken hon menar är deskriptiv, beskrivande. Genreteorin förklarar regler och förhållningssätt 

som författare använder sig av när de skriver inom en viss genre. Användandet av genre 



Sida 11 av 38 
 

hjälper även läsarna att bättre förstå en bok genom att läsarna, redan innan de börjat läsa, får 

en introduktion till historien och vad som kan förväntas av den eftersom genre försöker åter-

spegla bokens karaktär och särdrag. Användandet av genrebeteckningar blir ett hjälpmedel 

när läsaren ska välja en bok som denne vill läsa eftersom beteckningarna ger ledtrådar om 

innehållet och skapar en förväntan (2015, s. 53–54). Jag tror att genreteorin inte enbart är syn-

lig i skönlitterära berättelser, utan att dessa genrebestämda koder även syns på skönlitterära 

bokomslag. Detta styrks av den tidigare forskning jag presenterat gjord av Dixon et al. (2015) 

som studerat just hur bokomslag kan ge läsare uppfattningar om vilken genre boken tillhör.  

Ett sätt att visa olika genrebeteckningar på är att arbeta utförligt med bokens paratex-

ter. Paratexter är de faktorer i och utanför boken som förmedlar boken till eventuella läsare, 

alltså allt som omger och presenterar själva huvudtexten i en bok. Paratexten kan delas in i 

två underkategorier, vilka är peritexter och epitexter. Peritexter är allt som finns fysiskt kring 

texten, bland annat framsida, baksida, titelsida samt de texter och illustrationer som fram-

kommer på dessa sidor, exempelvis titel, undertitel, författarnamn och själva omslagsbilden. 

Epitexter är de texter som relateras till huvudtexten men som inte är placerade på den fak-

tiska boken. Dessa texter kan exempelvis vara intervjuer med författaren, recensioner eller 

marknadsföring i andra medier (Genette, 1997, s. 1).  

Paratexterna blir som tidigare nämnt ett medel för att kategorisera böcker inom vissa 

genrer, eftersom det är genom både peri- och epitexter som genremarkörer kan kommunice-

ras till eventuella läsare. I denna undersökning är böckernas paratexter utgångspunkt för att 

skapa en förståelse för vilka faktorer som eleverna anser vara av betydelse i deras tolkningar 

av bokomslagen. Det är just dessa paratexter som även uttrycker genremarkörer, vilket är 

viktiga inslag i elevernas tolkningar och analyser av omslagen.   
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3 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras först urvalsprocessen som skedde och sedan de metoder som an-

vändes för att samla in empiriskt material till undersökningen. Därefter presenteras det 

material som producerades under den aktivitet som genomfördes i klassrummet samt under 

den följande intervjun med eleverna.  

3.1 Urval 

Urvalet av skola och klass har först och främst baserats på de kontakter jag har men även 

med hänsyn till var skolorna är placerade. Jag fokuserade på de yngre årskurserna, F-3, då 

det är där jag kommer göra mina verksamma år i framtiden. För att smalna av ytterligare 

valde jag att sålla bort förskoleklassen, då jag tror att de inte hunnit arbeta så pass mycket 

med skönlitteratur så att de utvecklat tankar och erfarenheter gällande bokomslag. Jag öns-

kade därför att träffa en klass som arbetat med skönlitteratur återkommande gånger och som 

diskuterat omslagsbilder förr, i exempelvis boksamtal. Utifrån detta kom undersökningen att 

genomföras i en årskurs 3 på en medelstor skola i södra Norrland.  

I den klass undersökningen gjordes var det 16 elever av 22 som fick godkännande av 

vårdnadshavare att de fick delta i studien. I och med detta bestämdes, i samråd med klasslä-

raren, att alla 22 elever fick delta i aktiviteten i klassrummet men bara de som fått godkän-

nande av vårdnadshavare fick delta i intervjun. I intervjuerna blev det ett bortfall på en elev 

då denne hade hemspråk under utsatt tid. Detta ledde till att vi gjorde tre olika intervjugrup-

per där det deltog fem elever i varje.  

Detta resulterade i att 22 elevformulär lämnades in och 16 av dess användes i framställ-

ningen av resultatet. De elevsvar jag fått ur aktiviteten som genomfördes i klassrummet av 

elever som inte fått godkännande att delta i studien användes inte i framställningen av resul-

tatet. Det dokumenterades 15 elevsvar från intervjuerna som redovisas under rubriken Resul-

tat och analys.  

3.2 Aktiviteten i klassrummet 

Aktiviteten började med att jag presenterade mig och mitt självständiga arbete. Därefter fick 

alla elever ett formulär (bilaga 4) som de skulle fylla i. Jag visade sedan ett omslag i taget på 

powerpoint, så att alla kunde se det. Eleverna fick under tiden omslaget var uppe på stor 

bild fundera och fylla i sitt formulär. Jag hade vid ett tidigare tillfälle introducerat mitt arbete 

till klassläraren så att hon var väl förberedd och kunde hjälpa mig i klassrummet om ele-

verna behövde stöttning i aktiviteten. Både jag och klassläraren rörde oss runt i klassrummet 

för att hjälpa de elever som inte förstått, de som hade funderingar eller de som inte visste hur 

de skulle formulera sig. Denna procedur genomfördes på alla fem omslag och efter det sista 

omslaget samlades formulären in. Jag sammanställde sedan eleverna svar grundligt. Bland 
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annat genom att kolla om det fanns några svar som var utstickande, om det fanns faktorer på 

omslagen som många elever fastnade för eller om det var många som ville eller inte ville läsa 

en viss bok. Därefter formulerade jag ytterligare frågor, vid sidan av de som återfinns i bilaga 

2, som användes under intervjuerna. 

3.3 Intervju med elevgrupperna  

Denna undersökning som är av kvalitativt slag bygger även på intervjuer med eleverna. In-

tervjuerna genomfördes i grupper med fem elever i varje och pågick under ungefär 25 minu-

ter. Syftet med intervjuerna var att skapa en djupare förståelse för elevernas tolkningar, åsik-

ter och upplevelser av omslagsbilderna de fick se under aktiviteten. Under intervjuerna 

kunde jag följa upp elevernas formulär och diskutera aspekter som flera av eleverna reagerat 

på. Punch och Oancea (2014, s. 182) menar att användning av intervju är ett väldigt bra sätt 

att undersöka människors uppfattningar av olika situationer eller föremål då det i en intervju 

skapas en förståelse för hur människor upplever och konstruerar sin omvärld.   

Det finns olika typer av intervjuer, den som kommer att användas i denna studie är en 

blandning av semistrukturerad och ostrukturerad intervju. Punch och Oancea beskriver se-

mistrukturerade intervjuer mer som en diskussion. Här finns det några övergripande frågor 

men intervjun är flexibel och kan förändras utifrån vad personen svarar och hur situationen 

är. De skriver vidare att ostrukturerade intervjuer är mer djupgående gällande intervjuperso-

nens egna erfarenheter och tolkningar, på dennes egna villkor (2014, s. 184–185). Denna typ 

av intervju valdes eftersom elevernas tolkningar och upplevelser är i fokus och då är det 

svårt att på förhand formulera specifika frågor. Jag formulerade några basfrågor, i bilaga 2, 

som användes som utgångspunkter i intervjuerna. Dessa frågor är av mer övergripande ka-

raktär och jag kompletterade dessa med mer specifika frågor under intervjuns gång, bero-

ende på vad eleverna svarat i formuläret och på hur samtalet utvecklades. Om eleverna pra-

tade mycket om exempelvis genren deckare lät jag dem diskutera detta en längre tid, men 

om samtalet i gruppen inte utvecklades av sig själv fick jag gå in med mina frågor för att ut-

veckla samtalet.  

Punch och Oancea (2014, s. 191) skriver även att intervjuerna med fördel kan spelas in, 

vilket underlättar det kommande analysarbetet. Detta är fördelaktigt att göra i just semi- och 

ostrukturerade intervjuer eftersom de inte utgår från ett färdigt frågeformulär som intervjua-

ren kan kryssa i eller bocka av. I denna typ av intervju är det inte vanligt att intervjuaren för 

anteckningar under tiden, eftersom denne måste vara aktiv i samtalet och ställa frågor uti-

från intervjupersonens svar. Jag förde inga anteckningar alls under intervjuerna men skrev 

en kort kommentar när gruppen lämnat rummet gällande det som diskuterats mest under 

samtalet. Intervjuerna spelades in och transkriberades så som Punch och Oancea (2014, s. 

191) menar underlättar analysarbetet. 
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3.4 Material 

Materialet består av formulären eleverna individuellt fick fylla i samt den information som 

resulterade ur intervjuerna. Det formulär som användes under undersökningen finns att se i 

bilaga 4. Detta användes för att introducera eleverna i tankebanorna kring hur de tolkar och 

upplever omslagsbilder. Eleverna fick värdera omslagen enligt hur troligt/inte troligt det var 

att de skulle läsa boken och sedan skulle de även nämna tre saker de gillade med omslaget 

och tre saker de inte gillade.  

Intervjuerna byggde sedan på elevernas formulär. Jag sammanställde formulären uti-

från varje intervjugrupp och utformade specifika frågor utifrån det dessa elever svarat, bero-

ende på om det var något flera hade gemensamt eller om det var något jag kände var viktigt 

att vi samtalade vidare om. Intervjuerna pågick i ungefär 25 minuter per grupp och i varje 

grupp var det fem deltagande elever. Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades 

dem och återkommande teman eller motiv kategoriserades. Intervjuerna skedde som sagt ef-

ter det första mötet med bokomslagen, vilket gjorde att jag var tvungen att utgå från att ele-

verna redan skapat en tolkning och analys som påverkar deras åsikter. Detta påverkar hur 

de resonerar under intervjun och de har på ett sätt kommit till intervjun med förutfattade 

meningar om berättelsen. Det är dessa förutfattade meningar som intervjuerna vill under-

söka.  
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4 Skönlitteratur som användes i undersökningen 

Här presenteras de böcker som användes i undersökningen med en kort sammanfattning av 

berättelsen samt en lättare beskrivning av omslaget. Därefter redovisas elevernas första tolk-

ningar och analyser av omslagen samt elevernas värderingar gällande hur troligt eller inte 

det är att de skulle läsa boken utifrån omslagsbilden. Detta avsnitt utgår från de formulär 

som eleverna fick fylla i under aktiviteten och deras djupare tankar från intervjuerna kom-

mer att redovisas under avsnitt 5.  

Alla böcker som användes i undersökningen är klassificerade som barnböcker. De 

böcker som är representerade i materialet är valda, lästa och analyserade av mig själv innan 

undersökningen skedde i klassrummet. Dessa böcker valdes på ett bibliotek där de enbart 

hade kategorierna ”deckare” och ”fantasy” sorterat för barnböcker. De böcker som inte pas-

sade in under dessa genrer var istället sorterade efter författarens efternamn. Böckerna som 

användes i undersökningen valdes utifrån två kriterier. Det första kriteriet var att böckerna 

var från olika genre och det andra kriteriet var att böckerna skulle ha illustrativa omslagsbil-

der.  

De fem böcker som valdes till denna studie hade just illustrativa omslagsbilder. Med 

detta menas att omslagsbilden på något sätt återspeglar handlingen i boken. Detta kan ske 

genom att exempelvis visa en viktig scen ur handlingen eller visa huvudkaraktären i en situ-

ation som sedan återfinns i berättelsen. Jag ansåg att det var viktigt att omslagen berättade 

något om historien inuti så att jag tillsammans med eleverna kunde diskutera de förvänt-

ningar som eleverna fick på berättelsen baserat på omslagsbilden. Omslagens berättande 

funktion var alltså en avgörande faktor till varför just dessa böcker valdes. Dessa böcker är 

även från olika genre. Detta var en viktig aspekt för mig då jag ansåg att en spridning i genre 

kunde skapa en givande diskussion med eleverna gällande hur paratexter visar på genretill-

hörighet.  

4.1 Legenden om Tann – Bestens håla 
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Denna bok är skriven år 2010 av Niklas Krog och är en del av serien ”Legenden om Tann”. I 

boken får vi följa dvärgen Tanarog och hans vän skogsflickan Aina som ska bekämpa besten 

som förstört skogen. Under berättelsens gång möter de på olika svårigheter, bland annat dra-

ken Nidaros, som de måste klara sig undan. Boken slutar lyckligt då Tann och Aina lyckas 

skrämma iväg Besten och med hjälp av skogens levande träd även skrämma iväg den farliga 

Nidaros.  

På omslaget till denna bok ser vi en illustrerad bild av Tann och Aina som står utanför 

bestens håla. I den mörka grottan kan man se konturerna av besten. Det som sticker ut är två 

stora lysande röda ögon. Miljön runtomkring dem består av rötter från träd och stenar med 

mossa på. Med på omslaget finns även texten ”legenden om Tann” som tyder på att detta är 

en del av en serie. Författarens namn och illustratörens namn är placerat ovanför titeln och 

det utgivande förlaget är skrivet längst ned till höger. Baksidan av boken är mörk, mycket 

mörkare än framsidan, och vi kan se Tann i en grottgång tack vare ljuset i öppningen. På 

baksidan finns en kort beskrivning av berättelsen, en beskrivning av serien om Tann samt ett 

citat av Tanns kompis Aina. 

 

Jag vill INTE 

läsa boken 

Jag vill 

KANSKE 

läsa boken 

Jag kan TÄNKA 

MIG att läsa 

boken 

Jag VILL läsa 

boken 

Jag SKA läsa boken 

1 1 4 6 4 

 

Det var Legenden om Tann – Bestens håla som fick flest röster av eleverna om de ville eller 

skulle läsa boken. Den största anledningen till att denna bok röstades så högt av majoriteten 

av klassen var för att de ansåg den vara spännande. Alla tre intervjugrupper diskuterade just 

omslagets sätt att visa på en spännande berättelse. Detta återkommer under punkt 5.2 under 

avsnittet resultat och analys. 

Det eleverna gillade med just detta omslag var de färger som användes. De ansåg att 

färgerna var naturliga och att det påminde om hur det såg ut i den skog som finns i elever-

nas erfarenhetsvärld. De kunde relatera till omgivningen vilket väckte en tanke hos eleverna 

om vad denna bok kan handla om. En ytterligare bidragande faktor till deras positiva inställ-

ning till detta omslag var det monster och de personer som var illustrerade på omslaget. De 

flesta av eleverna gillade att monstret var lite i bakgrunden och att det hade röda ögon, vilket 

skapade en nyfikenhet och en känsla av spänning. Dock var det några av dessa elever som 

ansåg att monstret inte var tillräckligt läskigt och att karaktärerna på omslaget såg konstiga 

ut. Vissa önskade att monstret skulle framhävas mer, medan andra tyckte att när monstret 

bara syntes litegrann skapades det förväntningar på hur det skulle se ut i boken. Dessa ele-

ver menade att när man bara fick en hint om monstret blev man lockad till att läsa mer. De 

elever som ansåg att karaktärerna inte var bra illustrerade, tror jag inte var medvetna om att 
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de inte var avbildade som människor utan som en alv och en skogsflicka. För att eleverna 

skulle veta om detta krävs att de har läst liknande böcker innan, annars är de inte bekanta 

med att det kan finnas andra karaktärer än enbart människor, avbildade som oss, med i be-

rättelser.  

4.2 Hästdetektiverna - Mysteriet med tävlingsponnyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna bok är skriven år 2019 av Catharina Hansson och handlar om vännerna Noa och Alex 

och deras hästintresse. Dessa två delar ett intresse för hästar, men även ett intresse för att 

lösa mysterier. Under en hopptävling märker de att det inte står rätt till med hästen Double 

Dream och de bestämmer sig för att undersöka vad som hänt. Det visar sig att någon förfals-

kat Double Dreams pass och att det inte alls är den populära EM-hoppar ponnyn som de 

köpt, utan tyvärr en dubbelt så gammal och inte alls lämpad hopphäst.  

På detta omslag syns två lite fundersamma tjejer och en häst i förgrunden medan det i 

bakgrunden syns en tjej som hoppar med en häst. Bilden är avbildad inuti ett ridhus och det 

är mörkt både i lokalen och i det fönster som visar en stjärnprydd natthimmel. Det lilla ljus 

som framhävs är centrerat och fokuserat på tjejen med hästen som hoppar i bakgrunden. 

Högst upp på omslaget kan vi läsa författarens och illustratörens namn, dock framgår det 

inte vem som gjort vad. Nedanför deras namn står ”hästdetektiverna”, vilket talar om att 

detta är en del av en serie. I lite mindre storlek, men med röd bakgrund som gör att den 

framhävs mot den blå bakgrunden, kan vi läsa titeln. Baksidan är lite mörkare blå och har ett 

spår av hästskor tvärsöver sidan. Det finns en kort beskrivning av berättelsen samt ett försto-

ringsglas med texten ”hästdetektiverna” inuti, vilket är en tydlig genremarkör för att denna 

bok tillhör deckargenren.  
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Jag vill INTE 

läsa boken 

Jag vill 

KANSKE 

läsa boken 

Jag kan TÄNKA 

MIG att läsa 

boken 

Jag VILL läsa 

boken 

Jag SKA läsa boken 

11 0 2 2 1 

 

Detta var en av två böcker som fick högst resultat i antal elever som inte vill läsa den. I denna 

klass var det inte många elever som frivilligt ville läsa böcker om hästar vilket syntes i deras 

värdering av detta omslag. Även om flera av eleverna menade att bara för att det är hästar 

på omslaget betyder det inte att hela berättelsen handlar om hästar, ansåg de samtidigt att 

omslaget, med hästar i fokus, inte skapade en läslust hos dem.  

De elever som gillade detta omslag fastnade mest för att det var just hästar illustrerade. 

Dessa elever skrev i sitt formulär att de hade ett hästintresse och på så vis baserade de sina 

åsikter på deras egna upplevelser och tankar om hästar och ridsport. Eleverna ansåg även att 

omslaget visade något spännande och att bilden i relation med titeln skapade förväntningar 

gällande vad mysteriet handlade om. De elever som värderade denna bok högt ansåg att bil-

den var verklig och att hästarna var fina. De elever som värderade detta omslag lågt visade 

helt andra åsikter. De tyckte inte alls att det såg spännande ut och tyckte inte att en bok om 

hästar kunde vara spännande. Många av eleverna baserade även sina tolkningar på tidigare 

erfarenheter. En elev menade att det luktar illa i ridhus, och ville därför inte läsa boken, trots 

att eleven vet att boken inte luktar som det gör i verkligheten. Några elever baserade även 

sitt låga värderande av omslaget på vilken genre de tolkade att boken tillhör. De gillade var-

ken mysterium eller deckare, vilket gjorde att de inte ville läsa denna bok. Detta var den 

enda boken som någon elev hade läst innan, och eleven som läst den ville inte läsa den igen. 

Eleven skrev även att dennes mamma hade väldigt många böcker med hästar i berättelsen, 

så eleven hade läst många liknande böcker förr vilket gjorde att eleven nu ville läsa något an-

nat. 

4.3 Syskonen Tilly - Artistkuppen 
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Boken är skriven år 2015 av Lisa Hyder och handlar om syskonen Lottie, Axel och Oliver. 

Popstjärnan Nikki ska komma till skolan, vilket syskonen är glada och spända över. Tyvärr 

finns det en pojke på skolan, Frank, som gillar att förstöra för syskonen Tilly. Efter en dispyt 

i skolkorridoren fick Axel kvarsittning precis under tiden Nikki skulle vara på skolan. Nu 

börjar planeringen med att få ut Axel ur straffstugan så att han också får träffa Nikki. Allt går 

som det ska, tills Frank hittar en del av planen och skvallrar för rektorn. Men detta var bara 

ett av alla knep syskonen Tilly använde sig av och historien slutar med att syskonen, tack 

vare den briljanta planen, får träffa Nikki helt ensamma och får vara med i ett reportage i tid-

ningen.  

På detta omslag kan vi se en illustration av de tre syskonen Tilly planera artistkuppen. 

På golvet finns massor av olika saker bland annat en karta, geléhallon, kuvert och en fick-

lampa. Syskonen se lite fundersamma ut. Omslaget är mörklila och genom ljus från ett föns-

ter är det delar på golvet som blir ljusare lila. Där syns syskonens skuggor. Även på detta 

omslag ses författarens och illustratörens namn, men det är inte heller här tydligt vem som 

gjort vad. På framsidan ses även titeln och förlaget. Baksidan av boken är svart med en 

mindre svartvit bild av syskonen Tilly när de sitter och läser vad som ser ut som ett brev. 

Texten på baksidan är vit och där står en kort beskrivning av berättelsen. 

 

Jag vill INTE 

läsa boken 

Jag vill 

KANSKE 

läsa boken 

Jag kan TÄNKA 

MIG att läsa 

boken 

Jag VILL läsa 

boken 

Jag SKA läsa boken 

3 9 2 1 1 

 

Denna bok var det flest elever som svarade att de kanske ville läsa. Många av eleverna ut-

tryckte att de ansåg att det var för mycket som hände på omslaget. De förstod inte vad alla 

små saker var och ville gärna ha en förståelse för vad allting var och vilken betydelse dessa 

saker hade i berättelsen. Ingen av eleverna hade läst boken innan, men när man läst boken 

förstår man att alla dessa små saker på omslaget är viktiga faktorer i syskonen Tillys kupp. 

Alla saker som förekommer på omslaget finns på något sätt med i berättelsen och har en av-

görande roll för hur arbetet med att få ut Axel ur straffstugan går.  

Det eleverna gillade mest med detta omslag var att det såg spännande ut och tydde på 

att boken handlade om ett mysterium. De gillade vissa av de små detaljerna på omslaget som 

exempelvis kartan, och detta utvecklade tankar hos eleverna gällande vad boken handlade 

om. Eleverna gav förslag på att det handlar om en skattjakt eller att det handlar om en artist. 

Som tidigare nämnt hade eleverna svårt att placera alla detaljer på omslaget, vilket gjorde att 

det var få som fastnade för den och ville läsa den. Andra detaljer de fokuserade mycket på 

var hur personerna på omslaget såg ut. Eleverna hade ganska mycket att påpeka gällande 
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hur de illustrerats, de ansåg bland annat att personerna skulle ha finare hår och att de såg ut 

som vampyrer. Eleverna ville hellre att det skulle ha varit ett fotografiskt omslag istället för 

en illustration, eftersom ett foto är mer verkligt. Något som framkom på flera formulär var 

färgen på omslaget. Några var nöjda med att det var lila medan andra föreslog att andra fär-

ger hade påverkat deras åsikter. Eleverna menade att om omslaget istället hade varit mörk-

blått hade det speglat en mer mystiskt berättelse, vilket är ett tema som flera gillar. De trodde 

att ett blått omslag med blixtrar i speglingen av fönstret skulle locka fler till att läsa denna 

bok. 

4.4 Emil Wern - Falskt spel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna bok handlar om detektiven Emil Wern och är skriven år 2013 av Anna Jansson och in-

går i serien om just Emil Wern. Berättelsen utspelar sig under luciadagen när Lady Gloria 

ska komma och uppträda i kyrkan. När körledaren presenterat Lady Gloria och väntar på 

hennes entré men hon inte dyker upp, förstår de att någonting har hänt. Körledaren och Emil 

går in i Glorias loge för att upptäcka att både hon och skrinet med alla pengar är borta. Dock 

har någon lämnat ett brev med ett krav på en lösensumma. Nu börjar Emil sitt detektivar-

bete, för att få reda på vad som verkligen har hänt. Det visar sig att Lady Gloria egentligen är 

Malin Mygel, en känd bedragare. Emil och hans vänner lyckas rädda luciakonserten och 

pengarna de får in går till fattiga barn, istället för att Malin Mygel fått dem.  

Omslaget består på denna bok av en illustrerad bild av tre personer som tittar för-

skräckt ut genom ett fönster. Det är snö runt fönstret och ena personen har en luciakrona på 

sig. Det är som en svart ram runt själva illustrationen och bilden i sig är väldigt mörk, föru-

tom ljuset som kommer från fönstret. Högst upp kan vi läsa författarens namn sedan titeln 

på berättelsen. I det högra hörnet syns även ett fingeravtryck med texten ”Emil Wern detek-

tiv” som visar att boken är en del av en samling. Detta fingeravtryck är även en genremarkör 

som visar att boken är en detektivbok och tillhör genren deckare. Längst ned på omslaget ses 

illustratörens namn och förlaget. Baksidan är illustrerad som en anslagstavla och där hänger 
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bilder på en plats i Visby, en bild på Emil, en bild på en kompis till Emil samt en bild på 

Emils hund. Bredvid dessa bilder trängs en text om vad berättelsen handlar om samt en re-

cension av Anna Janssons barndeckare. 

 

Jag vill INTE 

läsa boken 

Jag vill 

KANSKE 

läsa boken 

Jag kan TÄNKA 

MIG att läsa 

boken 

Jag VILL läsa 

boken 

Jag SKA läsa boken 

4 6 2 2 2 

 

Denna bok fick väldiga många blandade svar, flest elever var det dock som kanske ville läsa 

boken. De två vanligaste orden som fanns på elevernas formulär var snö och vinter. Några 

gillade vinter och snö väldigt mycket vilket bidrog till deras mer positiva inställning till 

boken och deras val att de ville eller skulle läsa boken. Medan andra verkligen inte gillade 

vintern och snön och på så sätt inte ville läsa boken alls.  

I formulären hade eleverna många olika åsikter gällande detta omslag. De vanligaste 

var att eleverna gillade att omslaget var spännande och mystiskt medan eleverna inte gillade 

att de illustrerade personerna såg så rädda ut och att de gömde sig i huset. De elever som 

skrev att de gillade att boken såg spännande ut menade att de skräckslagna gubbarna på bil-

den bidrog till att skapa funderingar kring vad berättelsen handlar om. Eleverna menade att 

de skräckslagna gubbarna gjorde att de ville veta mer om situationen. Frågor som senare 

väcktes var bland andra: vad är de rädda för? Vad är det de ser utanför fönstret? och vad har de 

gjort?. Eleverna gillade även att bilden var väldigt mörk och mystisk, vilka var faktorer de 

föredrog på omslag. Utifrån detta omslag väcktes det en känsla hos de flesta elever att de 

ville veta mer, de blev nyfikna på vad det var som hade hänt. Jag tror att om eleverna efter 

detta samtal fått svara på frågan om de vill läsa denna bok, hade fler värderat denna högre.  
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4.5 Pelle Puck och Björnligan 

 

Denna bok handlar om Pelle Puck som går i tvåan. Boken är skriven år 2012 av Bengt Ingel-

stam. I boken får vi följa Pelle som börjat spela ishockey med ett riktigt lag, inte längre hock-

eyskolan. Där får han spela både med de som går i tvåan men även tillsammans med de som 

går i trean. Laget ska åka på sin första cup tillsammans, men det blir inte riktigt som de tänkt 

sig. Pelle och några ur laget är med i en olycka på vägen till cupen. De kör på en varg och 

blir väldigt försenade till den första matchen. Som tur är kan några förbipasserande köra 

dem till matchen och de hinner spela andra perioden. Resultatmässigt hade laget förväntat 

sig mer, men de sliter på planen och lyckas i alla fall vinna den sista matchen, där Pelle Puck 

får sätta sista målet.  

Detta omslag består av en illustrerad bild av fem barn som står i hockeyutrustning på 

isen. I bakgrunden ser man en varg smyga. Där barnen står på hockeyplanen är bilden i ljusa 

färger och barnen ser alla glada och nöjda ut. I bakgrunden blir det dock lite mer dova färger 

där vargen smyger. Ovanför vargen står författarens och illustratörens namn samt titeln på 

boken. Baksidan består av en färg, ljusblå, och en kort beskrivning av berättelsen.  

 

Jag vill INTE 

läsa boken 

Jag vill 

KANSKE 

läsa boken 

Jag kan TÄNKA 

MIG att läsa 

boken 

Jag VILL läsa 

boken 

Jag SKA läsa boken 

11 0 1 3 0 

En elev kryssade inte i något alternativ för denna.  

 

Detta är den andra av de två böcker som fick flest svar på att eleverna inte ville läsa boken. 

En anledning till detta var just att omslaget tydde mycket på att boken handlade om sport, 

vilket inte alla elever uppskattade. Ytterligare en anledning var att många av eleverna hade 

svårt att placera omslaget. På omslaget fanns det, som tidigare nämnt, några hockeyspelare 
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och i bakgrunden en varg samt titeln på boken. Många av eleverna blev väldigt funder-

samma över kopplingen mellan titeln och vargen i bakgrunden. De undrade varför boken 

heter björnligan om det står en varg i bakgrunden. Nu var det ingen av eleverna som hade 

läst denna bok, men vargen har en mer betydande roll i själva berättelsen än vad den har på 

omslaget. I berättelsen krockar de med en varg och blir sena till hockeycupen, vilket eleverna 

inte visste om och Björnligan är det namn på serien som Pelles hockeylag spelar i. Eftersom 

eleverna inte har denna information hade de väldigt svårt att tänka sig att läsa boken ef-

tersom de kände att peritexterna inte var sammanhängande och hade någon betydelse för 

berättelsen.   

Det var många av eleverna som ändå gillade omslaget och då speciellt de delar som vi-

sade hockey som sport, eftersom de själva gillar både att åka skridskor och att spela hockey. 

Många gillade även att det var en sportbok eftersom sport var ett gemensamt intresse för 

många i klassen. Eleverna tyckte dock att omslaget inte såg så spännande ut. De flesta ele-

verna tyckte att bilden var tråkig och gammaldags, vilket påverkade deras värdering.  
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna att presenteras och analyseras. Det är ele-

vernas tankar och åsikter som diskuteras och analyseras utifrån de kategorier som svarar 

mot det som var mest centralt och framträdande i deras svar. Under intervjuerna hade ele-

verna möjlighet att förklara och utveckla sina tolkningar och analyser av omslagsbilderna.  

5.1 Verklighetsförankring och egna erfarenheter 

En viktig aspekt som kom upp i samtalet kring skönlitteraturen var betydelsen av att berät-

telsen och omslaget skulle vara verklighetstrogna. Detta diskuterades i alla tre intervjugrup-

per. Flera av eleverna fastnade ofta på detaljer på omslagsbilderna som de inte ansåg vara 

verkliga och som gjorde att de blev tveksamma till om de ville läsa boken eller inte. I alla in-

tervjugrupper diskuterades omslaget på Pelle Puck och Björnligan eftersom eleverna inte upp-

skattade att hockeyspelarna var illustrerade utan hjälm. I samtalet frågade jag om eleverna 

ansåg att det var viktigt att personerna i berättelsen eller på omslaget följer de regler som ele-

verna själva måste följa, exempelvis att de inte får åka skridskor på skolan utan hjälm. Då var 

det många som tvekade och började tänka lite kring situationen. Några av eleverna gav för-

slag på att man faktiskt är utan hjälm när man tar lagfotografier i ishockey, vilket de kanske 

gjorde på detta omslag. En annan elev berättade att förr i tiden behövde man inte använda 

hjälm, vilket tydde på att eleven menade att boken var av äldre modell.  

I det fortsatta samtalet kring Pelle Puck och Björnligan diskuterades även vargen i bak-

grunden. Flera av eleverna hade inte uppfattat direkt att det var en varg, utan de gick in i in-

tervjun med tanken att det var en hund. En elev förklarade för resten av gruppen att det 

finns hundar som ser ut som vargar, bland annat Jämtlandshunden (jämthund) och en ras till 

är väldigt lika vargar. Här använde eleven sina erfarenheter och tidigare kunskap för att 

hjälpa och leda sina klasskamrater i tolkningen av detta omslag. Detta skapade sedan en dis-

kussion först och främst gällande att det inte är verkligt att en varg är i hockeyhallen men 

även gällande vad vargen hade för roll i berättelsen. Eleverna menade att det hade varit rim-

ligt och verkligt om en hund hade varit vid hockeyhallen men inte en varg. Detta ledde då 

vidare till att eleverna ville veta mer om vilken roll vargen hade i berättelsen och varför den 

var illustrerarad på omslaget, men inte tillräckligt mycket för att eleverna skulle vilja läsa 

hela boken.  

Ytterligare en aspekt som kom fram i alla intervjugrupper var att de ansåg att perso-

nerna på omslaget till Artistkuppen inte såg verkliga ut, vilket gjorde dem tveksamma till om 

de ville läsa boken. I intervjugrupp två sa eleverna att de inte gillade tecknade omslag och de 

fastnade på detaljer hos syskonen Tilly, som exempelvis att de hade stora ögon, vilka bidrog 

till elevernas åsikter om att det var overkligt. En elev förklarade att hen kunde läsa om lite 

påhittade saker, men hen hade då kravet att bilden skulle vara verklig. I intervjugrupp ett 
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var det en elev som fastnade på detaljen att hindren på omslaget till Mysteriet med tävlings-

hästen var alldeles för nära väggen. Eleven menade att man i verkligheten inte fick ha det så 

och detta påverkade hens åsikter om omslaget, eftersom de inte återspeglade de förkun-

skaper eleven hade.  

Eleverna var väldigt tydliga med sina åsikter gällande verklighetsförankringen och de-

ras tolkningar och analyser av omslagen baserades mycket på denna faktor. När eleverna ut-

vecklat en tanke om boken hade de svårt att gå ifrån denna efter diskussionen vilket gjorde 

att de ofta stannade i sina första tolkningar. Även om jag försökte leda samtalet och berätta 

för eleverna om illustrationerna och att de inte alltid går att göra verklighetstrogna bilder 

bland annat på grund av storlek på omslaget, så hade de svårt att förändra sina tolkningar. 

Detta gällde främst Pelle Puck och Björnligan och Mysteriet med tävlingsponnyn då vargen och 

hindren inte stämde överens med elevernas uppfattningar om verkligheten.  

De flesta av eleverna kopplade även deras tolkningar av berättelsen utifrån omslaget 

till sina tidigare erfarenheter av skönlitteratur. En elev byggde sina tankar om Mysteriet med 

tävlingsponnyn på att denne tidigare hade läst Martin Widmarks bok Galoppmysteriet. Eleven 

menade att böckerna kanske hade samma typ av berättelse, att det är någon tävling där en 

person har gjort något som detektiverna då måste undersöka. En annan elev skapade sin 

tolkning av Artistkuppen utifrån traditioner de har på den egna skolan. Eleven antog utifrån 

illustrationen på omslaget att boken handlade om musik. På deras skola har de några freda-

gar per år en aktivitet där eleverna får uppträda för varandra som de kallar för ”superfre-

dag”. Denna elev trodde då att berättelsen skulle handla om något liknande. Jönsson (2007, s. 

233) har funnit i sin studie att eleverna förstår olika texter genom att utveckla egna föreställ-

ningsvärldar. Eleverna använder sina tidigare erfarenheter för att förstå texten och få nya 

perspektiv på världen. Detta är även tydligt i denna studie där eleverna ofta kopplar sina 

tolkningar av omslagen till egna erfarenheter. En elev berättade att denne bodde väldigt lant-

ligt med mycket skog runt om huset och hen gillade inte att ta in djuren på vintern på grund 

av mörkret. De andra eleverna höll med och utvecklade samtalet, en uttryckte jag skulle aldrig 

läsa något läskigt eller en skräckhistoria om det är mörkt ute. Eleverna diskuterade sin rädsla för 

mörker ett tag och drog sedan slutsatsen att deras egna erfarenheter och den omgivning de 

befinner sig i påverkar när på dygnet de läser samt valet av bok. 

En elev lyfte möjligheten att skapa en tolkning av en berättelse genom att se filmen 

först. Eleven menade att om man först ser filmen för att sedan läsa boken, har man redan 

skapat sig en förförståelse och en bild av vad berättelsen handlar om. En annan elev vände 

på processen och menade att om man läser boken först får man själv skapa sina bilder och 

tolkningar som sedan kan styrkas eller förändras när man får se samma berättelse på film. 

Att eleverna kopplade sina tolkningar av omslagen till deras tidigare upplevelser var tydligt 

i alla tre intervjugrupper. En elev berättade att denne gillade att läsa skräckhistorier om tju-

var eftersom eleven ibland tittar på tv-programmet Efterlyst. Eleven var dock medveten om 
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att tv-programmet inte var ämnat till barn i 9-års åldern, men ansåg att det var spännande 

och intressant.  

I intervjugrupp tre startade en diskussion om hur omslaget till Bestens håla skulle 

kunna förändras för att locka ännu fler elever till att läsa den. Eleverna gav här förslag på att 

omslaget skulle vara interaktivt. De menade att omslaget skulle vara gjort i paljetter som vi-

sade en bild när de var åt ena hållet och när dessa ströks åt andra hållet visade de en annan 

bild. Detta förslag baserade eleverna på det mode som är aktuellt just nu. Många av eleverna 

har själva tröjor som fungerar på detta sätt och tyckte då att detta skulle vara ett mer lock-

ande omslag. Om de fick chansen att ändra detta omslag hade de haft kvar originalomslaget, 

men när man strök paljetterna åt andra hållet skulle besten komma fram och ta någon med 

sin klo. Eleverna ansåg att detta hade skapat ännu större förväntningar på boken och att den 

skulle bli mer spännande.  

5.2 Kravet på spänning 

De flesta eleverna pratade väldigt mycket om att de ville att böckerna skulle vara spännande. 

Det var ofta det första som dök upp när vi tillsammans kollade på omslagsbilderna, att om-

slaget antingen var eller inte var tillräckligt spännande. För vissa elever var ett krav för att de 

skulle välja en bok att den var just spännande. Eleverna hade senare svårt att förklara vad 

exakt de menade med begreppet och vad de ansåg skulle återfinnas på ett omslag för att 

boken skulle anses vara spännande. En elev menade att ett krav för att omslaget skulle vara 

spännande var att det fanns en person avbildad. Eleven menade att när det fanns en person 

på omslaget kan man få en förståelse för vem boken handlar om och vad den personen gör. 

Jag tror att eleven menade att om hen kan relatera till huvudpersonen på omslaget ökar lus-

ten att läsa boken. Om eleven känner att det inte går att relatera till huvudpersonen tror jag 

att dess intresse för boken minskar.  

Eleverna gav olika förklaringar till vad de ansåg vara spännande, vilket visar på olika 

tolkningar och intressen. Många av eleverna kopplade dock begreppet spännande till att 

boken skulle vara mystisk och lite som en deckare. Exempel som diskuterades av eleverna 

var Martin Widmarks böcker om Lasse och Maja som har en detektivbyrå. Nikolajeva (2017, 

s. 91) menar att gåtor eller mysterium är vanliga teman i skönlitteratur för barn och även hon 

tar upp exempel som LasseMaja-böckerna. Detta tyder på att eleverna i denna grupp är väl-

digt bekanta med denna typ av berättelser och de drag som återspeglas inom den och har ba-

serat sina tankar på spänning utifrån en viss typ av genre.   

Eleverna diskuterade även mycket gällande färgerna på omslagen. De menade att de 

omslag de fått se var alldeles för ljusa och positiva. Om eleverna hade fått redigera dessa om-

slag sa de att de hade först och främst ändrat färgerna. De hade ändrat den lila färgen på om-

slaget till Artistkuppen till en mörkblå istället. De hävdade att den mörka färgen skulle bidra 
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till att skapa mer spänning än vad den lila gjorde. Eleverna hade även illustrerat några blixt-

rar och moln i fönstret då de menade att dessa var detaljer som påverkade läsarens känsla. 

De ville att läsaren skulle bli lite rädd och få känslan att det var en spännande berättelse. De 

åsikter som framkom under intervjun överensstämmer med det Kärrholm skriver. Hon me-

nar att mörka färger är en tydlig genremarkör för just deckare. Kärrholm skriver vidare att 

hennes studie visat att mörka färger förekommer på alla undersökta bokomslag och både för 

skönlitteratur för barn och för vuxna (2016, s. 6). Eftersom både denna studie och Kärrholms 

studie visar att mörka färger indikerar deckargenren kan detta tolkas som att det är en gene-

rell uppfattning för hur deckare illustreras.  

I intervjugrupp tre jämförde eleverna omslagen på Bestens håla och Artistkuppen. Ele-

verna menade att omslaget på Artistkuppen var alldeles för platt och de tyckte inte att det 

hände någonting spännande där. När de sedan fick diskutera omslaget på Bestens håla blev 

de väldigt intresserade och menade att detta omslag hade bättre bakgrund och att illustratö-

ren hade utnyttjat hela omslaget på ett bättre sätt. Eleverna ansåg att en mer levande bak-

grund bidrog till att skapa förväntningar och spänning hos läsaren. Eleverna i denna grupp 

kunde lämna de tidigare krav de haft på att omslagen ska baseras på verkligheten och foku-

serade mycket på det monster som illustrerats på omslaget. De menade att när monstret bara 

halvt syntes i grottan väcktes en nyfikenhet och spänning eftersom eleverna inte visste exakt 

vad som doldes inne i grottan. De ansåg även att alla detaljer på omslaget till Artistkuppen 

mer förvirrade än skapade en förväntning på berättelsen. Eleverna menade att när illustratö-

ren utnyttjar hela omslaget och inte bara ritar detaljer centrerat känns det mer som en helhet 

och lockar mer dessa elever till att läsa boken.  

5.3 Genremedvetenhet 

I alla tre intervjugrupper var det tydligt att eleverna visste vilken typ av genre de föredrog. 

Flera av eleverna uttryckte även att de enbart läste en typ av bok, alltså att de var inriktade 

på en specifik genre just nu. Nikolajeva (2017, s. 35) skriver att det är svårt att definiera genre 

inom barnlitteratur, då barnlitteratur för många ses som en egen genre. Hon skriver vidare 

att de populärlitterära genrerna återspeglas i barnlitteraturen, men att i barnlitteraturen spe-

cificeras dessa ytterligare. Inom barnlitteraturen finns det berättelser inom genren vardags-

berättelser, men dessa kan specificeras först genom skolberättelser och sedan ytterligare ett 

steg till internatskoleberättelser, vilket gör det svårare att sortera skönlitteratur för barn än 

för vuxna. I denna studie var det dock tydligt att eleverna vad insatta i genrer, hur böcker 

kan sorteras och vilka genremarkörer man kan leta för att få ledtrådar om vilken genre 

boken tillhör. En elev berättade att hen inte brukar läsa speciellt mycket på sin fritid men när 

eleven väl läste var det bara fantasy som var aktuellt, vilket Kåreland (2013, s. 67, se även 

Nikolajeva, 2017, s. 35) menar är en populär genre bland de yngre läsarna. Eleven berättade 

även att den spelade många dator- och tv-spel som var ur denna genre, vilket påverkade 
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hens val av skönlitteratur. Eleven letade då efter drakar, alver eller andra fiktiva människor 

eller djur på omslagen för att få reda på om en bok tillhörde genren fantasy.   

En annan elev berättade att dennes val av skönlitteratur enbart beror på om boken är 

rolig. Just nu var eleven helt inställd på att läsa böcker inom genren humor och hade fastnat 

för Anders Jacobsson och Sören Olssons böcker om Sune. Eleven introducerades till dessa 

böcker genom högläsningen klassläraren hade med klassen och eleven hade senare valt att 

läsa böcker om Sune även under den individuella tysta läsningen. Jönsson menar att elever 

ofta väljer böcker ur en serie eftersom dessa texter har skapat en textkontext. Eleverna får då 

både en språklig och tematisk igenkänning i böckerna som ingår i serien. Jönsson skriver att 

när elever läser flera böcker ur en serie är de förberedda på innehållet. De är redan bekanta 

med författarens sätt att skriva och eleven har sina förväntningar på berättelsen. Jönsson me-

nar även att när eleven är bekant med en serie och vet ungefär vad innehållet består av blir 

boken lättare att läsa eftersom eleven lättare kan kliva in i föreställningsvärlden (2007, s. 164–

165).  

Dixon et al. (2015, s. 44–45) har som tidigare nämnt forskat kring hur omslag kan signa-

lera en viss genre. De menade att paratexter på omslagen är olika effektiva på att skapa en 

förväntning hos läsarna, och att dessa inte alltid framträder lika mycket. Detta gör att läsarna 

måste utgå från de paratexter som är direkt synliga men som kanske inte kan locka läsaren 

tillräckligt mycket. De skriver vidare att kunniga läsare inom en viss genre kan identifiera 

teman eller motiv enbart via omslaget, vilket ovana läsare inte kan göra på samma sätt. För 

vana läsare blir under-genrer mer tydliga och denna information används när läsarna sorte-

rar böcker vilket gör att vana läsare sorterar på liknande sätt. Detta resultat stärks av min 

undersökning. Den visar nämligen att när eleverna är intresserade och har fastnat för en viss 

typ av genre kan de ge många exempel på genremarkörer. Eleverna visar en stor kunskap 

inom detta område. Eleverna kunde tidigt se kopplingen mellan Bestens håla och genren fan-

tasy utifrån de genremarkörer som illustrerats på omslagsbilden. Eleverna såg att bilden in-

nehöll både fiktiva människor, alven och skogsflickan, och fiktiva djur, monster. Eleverna 

visste även att Artistkuppen tillhörde spänningsgenren eftersom de såg flera olika detaljer, 

bland annat kartan, på omslaget som gav ledtrådar att det handlade om detektivarbete. Det 

tydligaste exemplet handlade dock om omslaget på boken Falskt spel. Där såg eleverna män-

niskornas ansiktsuttryck och fingeravtrycket i hörnet med ordet ”detektiv” inuti. Dessa två 

genremarkörer visade enligt eleverna på ett tydligt sätt att boken var en deckare. Kärrholm 

(2016, s. 8) har studerat böckerna om Emil Wern och även hon menar att just fingeravtrycket 

är en tydlig markör för både att boken ingår i en serie men främst en genremarkör som visar 

att boken är en deckare.   
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5.4 Det egna intresset 

En bok ska vara rolig och spännande, man ska förstå den och tycka om den,  

så man anstränger sig när man läser. Så man inte bara sitter och läser några ord  

och sen bläddrar och läser två ord till sen bläddra och sen byter man bok. 

 

Detta citat kommer från en av eleverna som deltog i den efterföljande intervjun. Enligt mig 

visar detta att eleven är väl medveten om att valet av skönlitteratur påverkar hela läsupple-

velsen. Vidare betonade flera av eleverna vikten av att den skönlitteratur de väljer att läsa 

faktiskt ska återspegla och handla om något de själva gillar. På så vis blir de inspirerade till 

att läsa ut hela boken och därefter ännu fler böcker. När jag frågade eleverna vad det viktig-

aste var när de skulle välja en bok svarade en elev att det viktigaste är att man tar en bok 

man gillar. Eleven menade att det är onödigt att lägga tid och energi på att läsa om något 

man inte tycker om, när man istället kan välja något man gillar och vill lägga tid på. Eleverna 

i de olika intervjugrupperna visade att det i klassen fanns många olika intressen inom läs-

ningen. De berättade att några var intresserade av att läsa om sådant som kunde hända an-

tingen på skolan eller i hemmet, exempelvis olika situationer med tjuvar inblandade. Andra 

föredrog böcker om krig, eller kärlek, medan vissa ville läsa böcker om monster.  

Även om flera av eleverna menade att de gillade detektivböcker eller böcker om myste-

rium var det tydligt att andra aspekter också spelade in i deras åsikter gällande de omslag vi 

diskuterade. En elev berättade att denne gillade böcker om detektiver och kyrkor och gav en 

bok om Lassemaja som exempel. Men när Mysteriet med tävlingsponnyn som ingår i en serie 

som heter Hästdetektiverna diskuterades menade eleven att även om boken innehåller vissa 

delar hen gillar, detektiver och mysterium, var det andra delar som gjorde att eleven inte 

ville läsa denna bok. Eleven gillade inte hästar speciellt mycket och utifrån omslaget tolkade 

eleven det som att boken handlade mer om hästar än om enbart mysterium, vilket gjorde att 

eleven inte ville läsa denna deckarbok.  

Jönsson (2007, s. 236) undersökte även individuell läsning i hennes studie. Hon fann att 

den enskilda läsningen är ett individuellt projekt. Med detta menar hon att eleverna i hennes 

studie sällan diskuterar de lästa böckerna med varandra och att detta leder till att eleverna 

då väljer individuell läsning utifrån eget tycke och smak. Detta leder till att eleverna skapar 

egna läsarprofiler och utvecklar egna individuella mönster gällande hur de väljer skönlittera-

tur för egen läsning. Detta blir även synligt i denna studie då eleverna i intervjuerna sällan är 

helt överens gällande deras åsikter och tolkningar av omslag. Eleverna uttrycker tydligt sina 

åsikter utan att vänta på kamraternas respons och när de inte delar uppfattningar respekte-

rar de varandras val och åsikter och de står upp även upp för sina egna tolkningar.  

Jönsson skriver även att hon i sin studie använde sig av tematiska val när hon hade 

högläsning med klassen. Hon kopplade sin läsning till sådant som var aktuellt hos klassen 
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just då, exempelvis var ett tema vänskap då tjejerna i klassen ofta var inblandade i olika kon-

flikter. Jönsson betonar dock att det egna intresset är viktigt när eleverna ska få läsa och där-

för lät hon ofta sina elever utgå från egna intressen och inte tematiska val när de valde en-

skilda böcker (2007, s. 156). Detta tror jag är väldigt viktigt eftersom eleverna då får skapa 

egna uppfattningar om böcker och på så sätt utveckla en tanke om vad det är för typ av 

böcker de är intresserade av att läsa. Jönsson redovisar i sin studie att flera av eleverna väljer 

böcker baserat på intresse. Exempelvis en elev som var intresserad av böckerna om Sune och 

att denne läste tre på rad. En annan elev var intresserad av djur och läste därför böcker om 

hundar (2007, s. 175ff). Jag finner att detta fenomen även återkommer i min studie. Eleverna 

uttryckte tydligt att de utgår från sina egna intressen när de väljer böcker och inte på vad 

andra personer säger. De menar dock att de i klassen kan tipsa varandra när de läst en bra 

bok, eller när läraren läst en högläsningsbok, men oftast utgår eleverna från deras egna tan-

kar.  

5.5 Paratexter 

Paratexter är något som diskuterats hela tiden, i alla intervjuer, eftersom det varit fokus på 

just bokomslag. Eleverna har visat en förståelse för att paratexter är ett sätt att uttrycka 

genre, men de används även för att ge läsaren mer information om berättelsen och om förfat-

taren. I intervjuerna med eleverna diskuterades det första intrycket och tolkningen av omsla-

gen, vilket jag har redogjort för i föregående avsnitt. I detta avsnitt kommer jag att diskutera 

och analysera elevernas upplevelser med fokus på paratexter, som titel, baksidestext och för-

fattarnamn.  

Jag fokuserar inte på bilden, jag vill veta vad den heter. Detta säger en av eleverna under in-

tervjun och syftar då på titeln på den skönlitterära boken. Flera av eleverna håller med och 

de betonar vikten av att böckerna ska ha en, för dem, tilltalande titel. En elev säger även att 

det är beroende på titeln denne väljer bok. Enligt denna elev ligger fokus alltså inte på andra 

paratexter utan enbart på titeln. Nordlinder (2017, s. 71) skriver att det inom barnlitteratur är 

vanligt att huvudpersonens namn finns med i titeln, vilket jag upplevde att flera av eleverna 

i min studie var positiva till. En elev utvecklar tankarna om titeln och tar Artistkuppen som 

exempel: ”titeln är liksom… typ vad det handlar om, lite. Alltså en liten sak om vad det handlar om. 

Denna är om syskon, de heter Tilly, efternamnet säkert. Och någon av dem eller alla är artister också 

är det kuppen då, då kanske det är någon cup.”. Eleven fokuserade här på att boken handlade om 

de tre syskonen, trots att huvudtiteln inte riktigt berättar det fanns det andra paratexter på 

omslaget som tydde på detta, vilka eleven snabbt uppfattade. Eftersom dessa paratexter fo-

kuserades av eleven skapades en bild av att dessa tre syskon hade en stor betydelse i berät-

telsen. Detta citat, tillsammans med de tidigare nämnda elevernas uppfattningar, visar att 

eleverna ofta bygger en tolkning av berättelsen enbart på titeln. Detta styrks av Nordlinder 

som fördjupat sig inom detta område. Hon menar att titeln är viktig för hur elever skapar 
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uppfattningar om böcker och att titlar oftast används för att beskriva innehållet och för att 

skapa en nyfikenhet hos läsare (2017, s. 71). Eleverna som intervjuades i denna studie efter-

sökte titlar som gav ledtrådar om historien och som lockade eleverna att välja just den boken.  

En titel som diskuterades flitigt i alla tre intervjugrupper var Falskt spel. Eleverna hade 

olika åsikter om denna titel. Några gillade den, eftersom titeln i sampel med bilden, skapade 

förväntningar om vad boken skulle handla om. En elev menade att man inte riktigt visste 

vad det där spelet innebar, var det ett sällskapsspel de spelat tillsammans, ett spel inom en 

sport eller ett spel som i en teater? Begreppet spel tillsammans med ordet falskt skapade 

många frågor hos eleverna. Utifrån intervjuerna är det tydligt att främst Falskt spel skapade 

olika förväntningar och uppfattningar hos eleverna gällande vad berättelsen handlar om. 

Här är det tydligt att titeln skapar en nyfikenhet hos eleverna eftersom det var många som 

ville få svar på de frågor som bokomslaget väckte. Andra elever ansåg att titeln och dess om-

slag inte levde upp till deras förväntningar. Jag fattar inte… vad de menar? Den hör inte ihop 

med bilden… Detta uttrycktes av en elev när de tittade djupare på omslaget. En annan elev 

var också tveksam till hur dessa paratexter, titel och omslagsbild, samverkade och uttryckte: 

man ba ”vaa, ska de gå lucia och det är ett falskt spel?”. Eleverna hade svårt att se kopplingarna 

mellan just vad det falska spelet innebar och hur det visades på omslagsbilden. Samma dis-

kussion fördes även när omslaget till Pelle Puck och Björnligan visades. Här menade eleverna 

att om denna bok skulle väljas behövs det en bättre titel. Hockeyligan istället för björnligan, 

hockeyligan och vargen samt vargen och hockey var några förslag på titlar som eleverna skulle 

föredra framför originaltiteln. En anledning till varför eleverna ansåg att titeln skulle ändras 

var för att de inte heller för denna bok såg kopplingarna mellan vargen och hockeylaget på 

omslagsbilden och den titel boken hade.  

Jag tolkade elevernas resonemang gällande titlar som att de fokuserade mycket på att 

titeln skulle hänga ihop med resterande omslagsbild. När eleverna ansåg att paratexterna på 

ett omslag hängde ihop blev de lockade att läsa boken. Men när paratexterna inte hängde 

ihop ville eleverna inte läsa den boken. Detta tror jag är en viktig faktor i elevernas läsning, 

att de ska få utveckla en förståelse för hur paratexter samverkar och hur de används för att 

locka läsare. Jag tror att när eleverna har kunskap inom detta kan de bortse från vissa para-

texter och förlita sig på de paratexter de förstår. På så vis kan eleverna lättare analysera ett 

bokomslag och värdera om de vill läsa boken eller inte.  

Ytterligare en paratext som diskuterades var baksidestexten. En elev sa: jag brukar läsa 

baksidan eftersom det finns text där och då kan jag veta vad det handlar om, fatt annars kanske jag tar 

en bok som jag tycker är jättetråkig också måste jag läsa ut den och göra lilla läsloggen och sånt 

ändå… Eleven menade att i deras klass är ”vald bok vald”, de får inte byta bok huller om bul-

ler, utan när man tagit en bok är det den man läser till den är slut. Därför är det viktigt att 

eleverna verkligen väljer en bok de vill läsa och som de är intresserade av. Detta kräver av 

eleverna att de kan tolka och analysera omslag, så att de får så mycket information om boken 
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som möjligt. Detta är en aspekt som jag anser att eleverna ska få öva på mer i undervis-

ningen. När jag sedan frågade eleverna hur deras valprocess gick till svarade flera att de 

hade läst baksidan på en bok om de inte direkt fastnat för omslagsbilden. De menade att bak-

sidestexten kunde väga upp och berätta mer än vad omslagsbilden ibland gjorde.  

Det finns som tidigare nämnt flera paratexter på ett omslag som ska samverka för att 

locka så många läsare som möjligt. En paratext som de elever som deltog i denna studie inte 

lägger så stor vikt vid är författarnamn och namnet på illustratören. Eleverna var medvetna 

om varför deras namn stod med på omslaget, men de lade ingen vikt vid dem och menade 

att dessa inte spelade roll i deras val av böcker. Kärrholm skriver att det är vanligt att både 

författarens och illustratörens namn syns på omslaget till både vuxen- och barnlitteratur. 

Hon skriver även (2016, s. 4, 18) att det inom barnlitteratur inte är så vanligt med utförliga 

författarpresentationer, eftersom yngre läsare inte förväntas känns igen tidigare verk, vilket 

även var tydligt i denna studie.  
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6 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka hur lågstadieelever uppfattar omslagsbilder på 

skönlitterära böcker samt att skapa en förståelse för hur paratexter lockar eleverna till att läsa 

en bok. De forskningsfrågor som jag utgick från var: Hur förhåller sig eleverna till paratexter, 

förstår de vad paratexter signalerar och vilken koppling paratexter har till genre? Vilka faktorer anser 

eleverna vara viktiga gällande paratexter? samt Finns det några gemensamma faktorer mellan de 

böcker som värderas högst av eleverna? 

Studien har visat att de böcker som värderas högst av eleverna har, enligt dem, spän-

nande inslag. Detta kan vara att omslaget har vissa färger som eleverna anser skapa en 

känsla av spänning, att omslaget har vissa detaljer som bidrar till att skapa spänning eller att 

det är illustrerade personer som visar känslor som väcker spänning hos eleverna. Det är dock 

svårt för eleverna att definiera begreppet spänning, vilket gör att eleverna tolkar det olika 

och syftar till olika faktorer i deras analys av bokomslagen.  

De paratexter som eleverna värderar högst är, förutom själva omslagsbilden, titeln och 

baksidestexten. Eleverna menar att titeln har en stor roll i deras val av skönlitteratur ef-

tersom den ger ledtrådar om vad berättelsen handlar om. Om eleverna känner att omslags-

bilden och titeln inte är tillräckligt lockande menar de att baksidestexten kan ge mer inform-

ation och en tydligare bild om vad berättelsen handlar om, vilket kan påverka om de väljer 

boken eller inte. Eleverna tolkar och analyserar olika delar av omslagsbilderna för att få en 

helhetsbild de kan ta beslut genom.  

Generellt sett visar studien att eleverna har kunskap gällande tolkning och analys av 

bokomslag. De förstår syftet med paratexter och hur dessa kan användas för att skapa för-

väntningar hos läsaren. Alla elever förstår dock inte alltid kopplingarna mellan de olika pa-

ratexterna och på så vis inte heller att olika paratexter har olika uppgifter på ett omslag. De 

elever som är bekanta med skönlitteratur och som läst många böcker innan de deltog i 

undersökningen visar dock en större förståelse för detta.  

Avslutningsvis stämmer studiens resultat överens med den tidigare forskning som ge-

nomförts inom området. Jag anser dock att vidare forskning behövs inom den aktuella ål-

dersgruppen för att kunna dra mer generella slutsatser gällande paratexternas betydelse för 

att locka läsare.  
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Bilaga 1. Missiv till skola 

Hej! 

Jag heter Evelina Block och läser grundlärarutbildningen med inriktning mot förskoleklass 

till årskurs 3. Under hösten läser jag min sjunde termin och ska skriva mitt självständiga ar-

bete inom litteraturvetenskap. Det ämne jag valt är hur elever i lågstadiet väljer sin skönlittera-

tur, vilka faktorer de anser viktiga gällande omslaget.  

Syftet med arbetet är alltså att undersöka hur eleverna resonerar när de själva får välja 

den litteratur de ska läsa. Jag vill få en ökad förståelse för vilka kriterier eleverna anser vara 

viktigt och/eller avgörande när de får ett fritt val. En anledning till varför jag valde just detta 

område är för att jag tror att jag kan ha användning för detta senare när jag börjar arbeta i 

lågstadiet. Jag tror det är viktigt som lärare att ha en förståelse för hur eleverna resonerar, för 

att kunna hjälpa dem med läsningen av skönlitteratur och kunna använda skönlitteraturen 

som ett lärtillfälle och inte enbart som tidsfördriv.  

Mitt arbete kommer ha grund i tidigare forskning och aktuell litteratur men jag kom-

mer även att använda elevintervjuer och en undersökning i mitt arbete. Undersökningen 

kommer i korta drag gå till så att eleverna får se bokomslag på powerpoint som de får vär-

dera på en skala 1-5 hur troligt det är att de vill läsa den. Intervjuerna kommer sedan att utgå 

från elevernas graderingar och frågorna kommer fokusera på vilka kriterier eleverna anser 

avgörande för deras val av böcker.  

Jag kommer att utgå från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär 

att deltagande är frivilligt och kan avbrytas om eleven inte längre vill vara med, då kommer 

tidigare svar inte att användas. De svar som lämnas av eleverna kommer enbart att användas 

av mig för denna undersökning och kommer inte kunna läsas av någon obehörig. Alla som 

deltar i undersökningen kommer att vara anonyma, varken skola, klass eller namn kommer 

att nämnas. Eftersom det rör sig om minderåriga elever behövs även intyg av vårdnadsha-

vare för att eleverna ska få medverka.  

 

Har ni några frågor kan ni kontakta mig eller min handledare för mer information. 

 

Jag skulle vara tacksam om ni vill hjälpa mig i detta arbete! 

 

Vänliga hälsningar 

Evelina Block evbl1600@student.miun.se 

Handledare: Eva Nordlinder eva.nordlinder@miun.se 

Handledare: Roger Edholm roger.edholm@miun.se 
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Bilaga 2. Intervjufrågor till eleverna  

Jag kommer främst att utgå från elevernas svar på undersökningen, alltså den gradering de 

gjort utifrån bokomslagen och de inledande texterna. Alltså kan frågorna vara olika bero-

ende på hur den personen valt. Men jag har ändå formulerat några frågor som stöd.  

 

1. Hur ofta läser du? Varje dag, någon gång i veckan, ibland?  

2. Vilken typ av bok brukar du läsa? 

3. Vad tycker du är viktigt när du väljer bok? 

4. Vad gillade du med detta omslag? (det som de värderat högst) 

5. Vad ogillade du med detta omslag? (det som de värderat lägst)  

6. Hur gör du när du väljer bok? (kollar omslag, baksida, insida, storlek på text, om det 

finns många bilder osv) 
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Bilaga 3. Godkännande av medverkan  

Denna skickades ut till vårdnadshavare.  

 

Intyg om medverkan i undersökning för självständigt arbete 

Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka elevers tankar gällande hur de väljer 

skönlitteratur. Undersökningen innefattar först en värderingsövning och sedan en elevinter-

vju. I värderingsövningen får eleverna först se olika bokomslag som de får värdera 1-5 gäl-

lande hur troligt det är att de hade valt den boken. Intervjuerna kommer sedan att fokusera 

på vilka faktorer som eleverna anses vara av betydelse när de väljer skönlitteratur.  

Eftersom det är minderåriga elever som är i fokus behöver vårdnadshavare ge sitt intyg att 

det är OK för eleven att delta i undersökningen.  

Ingen av eleverna kommer kunna identifieras och informationen ska bara användas av mig 

för detta självständiga arbete.  

 

Jag godkänner att elev (namn) _______________________________________________________ 

får delta i undersökningen. 

Jag godkänner INTE att elev (namn) ________________________________________________ 

får delta i undersökningen.  

 

Har ni några frågor, kontakta mig eller någon av mina handledare!  

Vänliga hälsningar 

Evelina Block evbl1600@student.miun.se 

Handledare: Eva Nordlinder eva.nordlinder@miun.se 

Handledare: Roger Edholm roger.edholm@miun.se 
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Bilaga 4. Elevformulär som användes i undersök-
ningen 

 

Hur jag väljer skönlitteratur 

Du kommer få se 5 stycken böcker på tavlan. Under tiden de visas ska du fundera över om 

du skulle vilja läsa den boken eller inte. Du ska fundera på vad du gillar med omslaget eller 

vad du inte gillar. När du tänkt klart ska du fylla i rutorna nedan utifrån vad du tycker pas-

sar din åsikt bäst.  

 

Bok nr 1: TITEL 

 

Jag vill INTE 

läsa boken 

Jag vill KANSKE 

läsa boken 

Jag kan TÄNKA mig 

att läsa boken  

Jag VILL läsa 

boken 

Jag SKA 

läsa boken 

 

Nämn tre saker du gillar med omslaget: 

 

1.   

  

2.     

 

3.    

 

Nämn tre saker du inte gillade med omslaget: 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

3.  


